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እንትና!
እንትናችን ውስጥ
እንትን ገባበት!
እንትን አምጭልኝ
እንትን እልበት
አንችም ነይልኝ
እንትን ትይልኝ፡፡
ከአምስት መቶ አመታት ገደማ ከክርስትና ዘመን በፊት፣የቻይና ፈላስፋ ሊቀ ሊቃዉንት ኮንፊሽየስ
እንዳለዉ #ለአንድ አመት እቅድ ካወጣህ፣ዘር ትከል፡፡መቼም! ዘር በዘራህ ግዜ የአንድ ግዜ
ምርት/አዝመራ ትሰበስባለህ፡፡ ለመቶ አመታት እቅድ ካወጣህ ህዝቡን አስተምር፡፡ መቼም! ህዝቡን
ካስተማርክ የአንድ ምዕተ ዓመት የምሁራን መ¤ር ትሰበስባለህ፡፡$
Around 500 years before the Christian era began, the ancient
ent Chinese sage Confucius
said: “If you plan for a year, plant a seed. If for a hundred years, teach the people. When
you sow a seed, you will reap a single harvest. When you teach the people, you will reap
a hundred harvests.”
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የቻይና የኮምኒስት ፓርቲው ጀነራል ሴክረተሪ ሺ ጂን ፒንግ Xi Jinping የፀረ ሙስና ዘመቻ በበ18
ብሄራዊ ኮንግረስ ላይ በ2012 እኤአ ከገለፁ በኃላ የካድሬዎች ሙስናና ሌብነት በአደባባይ የተጋለጠው፡፡
ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል Transparency International በ2017እኤአ የቻይና በሙስና ከዓለም
180 አገራት 77ኛ በመሆን ችላለች፡፡ የሙሰኛነት ወንጀል ውስጥ ጉቦ መቀበል፣ ገንዘብ መዝረፍ፣ ከበር
በስተጀርባ ውል መፈፀም፣ የዝምድና ሥራ፣ የበላይ ጠባቂነት፣ የሃስት መረጃ ማቅረቡ ወዘተ ያካትታል፡፡
ሙስና እንደ ሰደድ እሳት ነው የአንድ አገርን የወደፊት ህልውና የፖለቲካና ኢኮኖሚ ምሶሶን ቀስ በቀስ
ይንዳል፡፡ በቻይና ሙስና መዋቅራዊና መዋቅራዊ ያልሆነ ተቆማዊ ሠንሰለት ያለው ዓይነት ሆኖ
ተገኝቶል፡፡ መዋቅራዊ የሙስና ወንጀል የእዝ ሠንሠለቱ በኢኮኖሚና በፖለቲካ መንግሥታዊ መዋቅሮች
ውስጥ አግድማዊና አማዳዊ የመረብ ቆት በመዘርጋት ግንኙነቱ በስውር የሚካሄድ ዘርፈ ብዙ
ቅርንጫፎቹ ያሉት፣ የትስስር ሰንሰለቱን ለማወቅ ፈታኝ በመሆኑ መላ ስርዓቱ በስር ነቀል ለውጥ
መተካት አማራጭ የለውም፡፡ According to Yan Sun, associate Professor of Political Science
at the City University of New York, it was corruption , rather than democracy as such,
that lay at the root of the social dissatisfaction that led to the Tiananmen square
protests of 1989. . Corruption undermines the legitimacy of the CPC, adds to economic
inequality, undermines the environment, and fuels social unrest. 1 በ2002 እኤአ ቻይና በሞት
የቀጣቻቸው 12000 ሲሆኑ በ2007 እኤአ 6500 ሰዋች እንዲሁም በ2013/14እኤአ 2400 ሰዎች የሞት
ፍርድ ተቀጥተዋል፡፡ በ2015 ቢሊየነሩ ሊዮ ሃን በማት ተቀጥቶል ወንጀሉም ሦስት ሰዎች በወንጀለኛ
ወንበዴ ብድን በማስገደላቸው ነበር፡፡ በ2006 እኤአ ከዘጠኝ አመት በፊት ቢሊየነሩ ዮዋን ባዎጂንግ
በሞት ተቀጥተዋል፡፡ ቻይና ከድህነት ወለል በታች የሚገኙ 400 ሚሊዮን ህዝቦች ስላሎት የሙስና
ወንጀል በሞት ያስቀጣል፡፡ ቻይና የሞት ፍርድ የፈረደችባቸውን እስረኞች የሰውነት ክፍሎች ላይ ንቅለ
ተከላ በማድረግ እንደምትሸጥ ይታወቃል፡፡ ፀሃፊው በሞት ቅጣት አያምንም፣ ሆኖም የህዝብ ንብረት
ማስመለስና በእስራት መቅጣት ህግ ተግባራዊ መደረግ አለበት፡፡
“How much is an errant Chinese officials life worth? Three million reminibi, or
$463,000, according to a statement released on April 18 by Chinese judicial authorithies.
The legal clarification makes the death penality applicable to anyone who either
embezzeles, or accepts bribes of, that sum or more. But in certain “ especially serious”
instances “with extremely vile impact, ” like when officials embezzle disaster-relife funds,
stealing half that can be grounds for death by firing squad. 2” በኢትዮጵያ የሙስና ምንጭ
ደካማ መንግስታዊ መዋቅር ሲሆን መንግሥት ማስፈፀም የማይችለውን አንድ ሽህ አንድ ፕሮጀክቶች
በአንድ ጊዜ ነድፎ ሥራ ያስጀምራል፣ገንዘቡ ይዘረፋል፡፡ መንግሥት ግልፅ ያልሆነ የግብርና ታክስ በንግዱ
ህብረተሰብ ላይ በመጣሉ የተነሳ ጉቦ በመስጠት የመንግሥት ሹሞችን መደለል ይቀጥላል፡፡ በኢትዮጵያ
ገቢዎች ጉምሩክ ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር ሙሰኛው ገብረዋህድ ወልደ ጊዬርጊስ፣ ሙሰኛዋ አዜብ
መስፍንና አስመላሽ ወልደሥላሴ የብሄራዊ ሜታልና ኢንጂነሪንግ (ሜቴክ) ቦርድ አባል ፣ ጌታቸው
አንባዬ የጠቅላይ ሚንስትሩ የህግ አማካሪ ሆነው ተሸመዋል፡፡ የህዝብ መፈናቀል ቀጥሎል፣ በሶማሌና
ኦሮሞ ግጭት ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተፈናቅለዋል፣ ከቤኒሻንጉል ከብዙ ሽህ ህዝብ በላይ
ተፈናቅሎል፣ በጌዲዮና ጉጂ ዞን ከ200 ሽህ ህዝብ በላይ ተሰደዋል፣ አዲስ አበባ ሃና ማርያም ከ20 ሽህ
ህዝብ በላይ ቤታቸው ፈርሶ ሜዳ ፈሰዋል፡፡ እነዚህ ዜጎች የመሬት ወረራ ሙስና ፈፅሟል ተብለው ከሆነ
ለዋና ሌቦቹ የደረሰ ምህረት ለእነሱም መቸር ይኖርበታል፡፡ በቡራዩ የፈረሰው መስጂድና በህዝብ ላይ
እርምጃ ወስደዋል፤ በአርባ ምኝጭ የአንድ መንደር ሰዎች ቤታቸው ፈርሶል ህገ ወጥ የቤት ግንባታ
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አድርጋችኃል በማለት የመንግስት ግብረ ኃይል ቤታቸውን አፍርሶል፣ አጋዚ ጦርና መከላከያው ህዝቡን
አቁስሎል፡፡ ዜጎች ቤት የመስሪያ ቦታ በህገወጥ መንገድ ወሰዳችሁ ተብለው እንዲህ ዓይነት እርምጃ
ሲወሰድባቸው የህዝብ ገንዘብ የዘረፉ ማፍያ ሌቦች ከህግ በላይ ሆነው የሚፈቱበት የወያኔ መንግሥት
የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈታ ካደረግህ ወያኔ አባላቶች የኢኮኖሚ የሙስና እስረኞች መለቀቅ አለባቸው
ብለው የወያኔ ሹሞች ተፅእኖ ማድረጋቸው እሙን ነው፡፡ስለዚህ ህዝባዊው እንቢተኛነትና ተጋድሎ
የወያኔ ሥርዓት እስኪወድቅ ድረስ መታገሉን መቀጠል የህልውናው ጉዳይ ነው እንላለን፡፡ በኢትዮጵያ
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ህገ መንግሥቱ ወረቀት ያህል ክብደትና ዋጋ የሌለው፣ የፍታብሄርና የወንጀለኛ መቅጫ
የዘመናት መተዳደሪያ ህጋችን ተጥሶል፡፡ ከዚህ ዘመን ጀምሮ ህገ አራዊት ህገመንግስትና የፍታብሄርና
የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን እንጦሮጦስ ወርደዋል፡፡ በሙስና፣ ኮንትሮባንድ ንግድና ኪራይ ሰብሳቢነት
ህገውጥ ሥራ የግብር ማጭበርበርና መደበቅ ሥራን መግታት፡፡ የተጀመረውን የሌብነትና የሙስና
እንቅስቃሴና የታሰሩት ግለሰቦችና የተወረሰው ንብረት የህዝብ ሃብት ማድረግ፡፡ በትራንስፓረንሲ
ኢንተርናሽናል፣ ጥናት መሠረት ኢትዮጵያ በሙስና ከዓለም 180 ሃገራት 107ኛ ደረጃ፣ እንዲሁም
ከአፍሪካ ሃገራት 20ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡ በሙስና ከመቶ 35 በመቶ ውጤት በማግኘት ወድቃለች፡፡
የውጭ እዳና ጫናን ሙስና እያለ የሀገር እዳና ብድር መክፈል አይቻልም፡፡ የጠቅላይ ኦዲተር ፅህፈት
ቤት ሃላፊ፣ የጸረ- ሙስናውን ትግል በነጻነት እንዲመሩና በሃገሪቱ ውስጥ የተስፋፋውን ሙስና፣
ኮንትሮባንድና ኪራይ ሰብሳቢነት ህገወጥ ግለሰቦችን ለፍርድ እንዲያቀርቡ ኃላፊነት መስጠት፣ ከህግ
በላይ ማንም ሰው መሆን እንደማይችል በተግባር መገለፅ አለበት፡፡ ሃላፊው በተደጋጋሚ ለፓርላማ
ያቀረቡት የኦዲት ሪፖርት ድጋፍ ተሰጥቶት በፍርድ ቤት ፍትህ እንዲሰጥና የህግ ተፈፃሚነት ተግባራዊ
ማድረግ፡፡ ሙስና፣ ኮንትሮባንድ ንግድና ኪራይ ሰብሳቢነት ህገውጥ ሥራ ከነሰንኮፉ ነቅሎ መጣልና
የአይነኬ የህወሓት/ኢህአዴግ ሹማምንትና የጦር መኮንኖች ንብረታቸውና ሃብታቸው በፀረ-ሙስና
ኮሚሽን ማስመዝገብና የሃብትና የንብረት ምንጫቸው ለህዝብ ማሳወቅ ግድ ይላል፡፡ የሹሞች የህክም
ወጪ በውጭ ምንዛሪ ይቁም!!!

{5} የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሳትፎን በተመለከተ የቻይና
መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት፣ኃይል በማከፋፈልና ዓለም ዓቀፍዊ የኃይል
አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም ዘርፍ ተሳትፎው ከአለፈው አስር አመታት ጀምሮ እያደገ መጥቶል፡፡
ከሠንጠረዡ ለመረዳት እንደሚቻለው የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ ጣሊያንያዊ ከሆነው ሳሊኒ ካንፓኒ ከሚሰራው የኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክት በስተቀር ማለት ይቻላል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች ያገኙት አጠቃላይ የኮንትራት ዋጋ 1.7 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች
ከኃይል ማመንጫ ማከፋፈያ ፕሮጀክቶች 350 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለርና ከመንግስታቶች ዓለም ዓቀፍዊ
የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም 23 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር አግኝተዋል፡፡
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መግቢያ (ኢት-ኢኮኖሚ /ET- ECONOMY)
ምዕራፍ {1} ቻይናዊያን መጡ! The china’s are coming!
ምዕራፍ {2} ቻይናዉያን መጡ! ራሻውያን ወጡ! ድራገኖቹ መጡ ድብዎቹ ወጡ!
ምዕራፍ {3} የቻይና መንግስት በኢት ጵያ ኢኮኖሚ የሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ
ምዕራፍ{4}የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ የግብርና ዘርፍ የሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴt
ምዕራፍ {5} የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አጠቃላይ
ምዕራፍ {6} ‹‹ የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ በኢትዩጵያ!!! ››
ምዕራፍ {7} የቻይና፣አሜሪካና የአውሮፓ መንግስታት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥቅም በኢትዩጵያ!
ምዕራፍ {8} የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!
ምዕራፍ {9} ‹‹ያለ ኢኮኖሚ ነፃነት፣የፖለቲካ ነፃነት የለም!!!››
ምዕራፍ {10} ቻይና-ኢትዩ ቴሌኮም!!!‹‹የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ!!!››
ምዕራፍ {11} ‹‹የቻይና ድራጎኖችና የወያኔ መንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች
ምዕራፍ {12}
‹‹የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2016 ዓ/ም
ይጠናቀቃል!!!›› ክፍል አንድ
ምዕራፍ {13} ‹‹የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2016 ዓ/ም
ይጠናቀቃል!!!››
ምዕራፍ {14} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ብድር
ምዕራፍ {15} ‹‹የኢኮኖሚ መርማሪ ኮሚሲዩን ይቆቆም!!!››
ምዕራፍ {16} የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካዎች የሙስና ሽያጭ!!!››
ምዕራፍ {17} ኢትዩ-ቴሌኮምና ቻይናዊያን ሾተላይ ሰላዬች! (ክፍል አንድ)
ምዕራፍ {18} ኢትዩ-ቴሌኮምና ቻይናዊያን ሾተላይ ሰላዬች! (
)
ምዕራፍ {19}
ምዕራፍ {20} ከውኃ ማቆር እስከ ፋብሪካ ሼዶች ማቆር! የኢንደስትሪያል ዞኖች 10 ቢሊዮን ዶላር
ወጪ ሁለት የህዳሴ ግድብ ይገነባ ነበር!
ምዕራፍ {21} የቻይና የኮንስትራክሽን ኩብንያዎችና የወያኔ ኮንትራክተሮች፣ የኢንደስትሪያል ሼዶች
ግንባታ ዘረፋ!!!
ምዕራፍ {22} ‹‹ በአስር ቢሊዮን ዶላር ብድር፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ!!!››
ምዕራፍ {23} ‹‹ የአርከበ ሱቅ፣ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች በቻይና የተበላ እቁብ!!!››
ምዕራፍ {24} የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ
ምዕራፍ {25} በኢትዩጵያ የትራንስፖርት መገናኛ አውታሮች
ምዕራፍ {26} አንድ ቢሊዮን ዶላር በአመት፣ ኢትዮጵያ ከተፈጥሮ ጋዝ ሽያጭ በውጭ ንግድ ገቢ
ታገኛለች!
ምዕራፍ {27} የኢትዮጵያ ወደብ አማራጮች፣ብሄራዊ የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝ ኮሚሽን ይመሥረት!!!
ምዕራፍ {28} ‹‹ አንድ እግረኛ ያወራውን፣ ሺህ ፈረሰኛ አይመልሰውም፡፡››
ምዕራፍ {29} ‹‹በመንግሥት ውስጥ መንግሥት!!! (A State Within a State)!!!››
ምዕራፍ {30} የባህር ማዶ ልማት ትብብር እርዳታ በኢትዩጵያ
ምዕራፍ {31} የጡብና አዳፍኔ ዘመን ዘር አፈራሽ ባንኮች!!!‹‹ትንሽ ምላጭ፣ አገር ትላጭ›› (ክፍል አንድ)
ምዕራፍ {32} የኢህአዴግ የግል ባንኮችና ኢንሹራንሶች!!! ‹‹የላጪን ልጅ ቅማል በላት!!!›› (ክፍል ሁለት)
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ምዕራፍ {33} የኢህአዴግ የግል ማይክሮ ፋይናንስ ተቆማት!!!‹ወዶ ዕዳ!› ‹እያዩ ገደል!› ‹ቡሌ ሴና!›
(ክፍል ሦስት)
ምዕራፍ {34} ሉዓላዊ የቃል ኪዳን ሰነድ
ምዕራፍ {35} የኢትዬጵያ የውጭ ብድርና መዘዞቹ
ምዕራፍ {36} ‹‹ ድመቲቱ ጥቁር ሆነች ነጭ ግድ የለም፣ ዓይጥ እስከያዘች ድረስ! ››
ምዕራፍ {37} ‹‹አውሬው
ቆስሎል ኢኮኖሚው ወድቆል!!! እናንተ ከላይ እኛ ከታች ሆነን
እንጨፍልቀው!!!››
ምዕራፍ {38} ‹‹ እልም አለ ባቡሩ፣ እልም አለ ባቡሩ፣ ቻይና ገዛው በሙሉ!!!››
ምዕራፍ {39} ‹‹ ወራሽ ያጣ ዕዳ!!! ቻይና ቻይና የሸተተ ልማት፣ ለቅኝ ተገዥነት!!!››
ምዕራፍ {40} የቻይና መንግሥት የኢትዩጵያ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶችን ፕራይቬታይዝ እያደረገ
ነው!
ምዕራፍ {41} 10 ድስቶች ጥዶ አንዱን ማማሰል፣ 9ኙን ለማሳረር!!! በብድር አገር አይገነባም!!! ክፍል
አንድ
ምዕራፍ {42} ‘’460 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ይባክናል!!! ክፍል ሁለት
ምዕራፍ {43} ሱዳንና ጂብቲ ቤት መብራት፣ ኢትዮጵያ ቤት ኩራዝ !!! ክፍል ሦስት
ምዕራፍ {44} ረፒ የደረቅ ቁሻሻ ኃይል ማመንጫ 50 ሜጋ ዋት ተፈራርመው፣ 25 ሜጋ ዋቱ አረገ!
የወያኔ የትራንስፎርመር ነቀላና ተከላ ዘረፋ! ክፍል አራት
ምዕራፍ {45} የቻይና መንግስት ለአፍሪካ አገራት የሙስና ቫይረስ ኤክስፖርት ያደርጋል!!!

6

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

አህጽሮተ ቃላት
(አህአፓ)፣……………………………………….የኢትዩጵያ ሕዝባዊ አብዩታዊ ፓርቲ
(ኢሕአሠ)፣………………………………..…….የኢትዩጵያ ሕዝባዊ አብዩታዊ ሠራዊት
(ኢተማሰአ)፣…………………………….የኢትዩጵያ ተማሪዎች ማህበር በሰሜን አሜሪካ
(አኢተማ)፣………………………………የኢትዩጵያ ተማሪዎች ማህበር በአውሮፓ
(ኡዙዋ)፣…………………………………የአዲሰ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር
(ዓዓኢተፌ)፣……………………………..ዓለም አቀፍ የኢትዩጵያ ተማሪዎች ፌዴሬሽን
(ማልሬድ)፣………………………………………ማርክሳዊ ሌሊናዊ ሪቮሉሽናዊ ድርጅት
(ኢጭአት)፣…………………………………የኢትዩጵያ ጭቁን ሕዝቦች አንድነት ድርጅት
(ኢዲህ)፣…………………………………………የኢትዩጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት
(ኢማልድህ)፣……………………….የኢትዩጵያ ማርክሲስት ሌኒኒስት ድርጅቶች ህብረት
(ኢህአዴግ)፣………………………..የኢትዩጵያ ህዝቦች አብዩታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር
(ህግሓኤ)፣……………………………………….ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ
(ኤአግ)፣…………………………………………ኤርትራ አርነት ግንባር
(ህወሓት)፣………………………………………ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
(ግገሓት)፣……………………………………….ግምባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ
(ኦነግ)፣………………………………………….የኦሮሞ ነፃነት ግንባር
(ኦእነግ)፣………………………………………..የኦሮሞ እስላማዊ ነፃ አውጭ ግንባር
(ምሶነግ)፣……………………………………….ምዕራብ ሶማልያ ነፃ አውጭ ግንባር
(ሲአን)፣…………………………………………የሲዳማ አርነት
(አነግ)፣………………………………………….አፋር ነፃ አውጭ ግንባር
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መግቢያ
የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!
‹‹የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!››
በእምዬ ኢትዩጵያ ግዛት በየብስ፣በምድር ባቡር ሃዲድና በመኪና መንገድ፣በዓየር በአውሮፕላን፣እንዲሁም
በውኃ፣ በመርከብ፣ የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ ምድር እንደ ሸረሪት ድር፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ
እስከ ምስራቅ፣ በመላ ሀገሪቱ ኢኮኖሚውን ማለትም የግብርና፣ኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፎቹን
በመቆጣጠር ከአጥናፍ አጥናፍ መረቡን ዘርግቶ እንደ መጅገር ተጣብቆ የደሃውን ህዝብ ደም በመምጠጥ
ላይ ይገኛል፡፡ የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት እናት ሃገራችንን ለቻይና ስውር ቅኝ አገዛዝ አሳልፈው
ሰጥተዋል፡፡
በሃገሪቱ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣በሃገሪቱ ያሉ መጠነ ሰፊ የኢኮኖሚና ዘርፈ ብዙ የማህበራዊ
ችግሮች መካከል፣
1-በኢትዩጵያ በ2008ዓ/ም 10.2 ሚሊዩን ህዝብ፣በ2009ዓ/ም 5.6 እስከ 7.8 ሚሊዩን ህዝብ፣ ድርቅና
ያስከተለው ርሃብ መጠነ ሰፊ መሆኑ ተገልፆል፡፡ የዕርዳታ ድርጅቶች ምላሽ በጣም ተቀዛቀዘ መሆኑ
ታውቆል፡፡ ህዝቡን መመገብ ያልቻለ የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግሥት መወገድ አለበት፡፡
2-በኢትዩጵያ በገጠር 14 ሚሊዩን በከተማ በ2008ዓ/ም የጀመረው 4.7 ሚሊዩን ለሚሆኑ ሰዎች የምግብ
ዋስትና ፕሮግራም (በሱፍቲ ኔት ፕሮግራም) ተጠቃሚ ናቸው፡፡ በአዲስ አበባ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው
400 ሽህ ሰዎች በምግብ ዋስትና ታቅፈዋል፡፡በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ጥናት መሠረት 25.7 በመቶ
የሚሆኑ የከተማ ነዋሪዎች ለምግብ ዕጦት ተጋላጭ እንደሆኑ ይገልፃል፡፡
3-በ1994 የህዝብ ቆጠራ በኢትዩጵያ 988,853 የአካል ጉዳተኞች መኖራቸው ታውቆል፡፡ ከኢትዩጵያ
53,073,322 ሚሊዩን ህዝብ ብዛት 1.9 በመቶ ዜጎች የአካል ጉዳተኞች ነበሩ፡፡ በ2008 ዓ/ም ምን ያህል
የአካል ጉዳተኞች ይኖራሉ;
4-በኢትዩጵያ ውስጥ 4.6 ሚሊዩን ህፃናቶች ከወላጆቻቸው አንዱን በሞት የተነጠቁ ናቸው፡፡ በዚህም
የተነሳ ሃገሪቱ ከዓለማችን የሙት ልጆች መኖሪያ ለመሆን በቅታለች፡፡
5-በኢትዩጵያ ውስጥ 1.2 ሚሊዩን ህዝብ በኤችአይ ቪ/ኤድስ በሽታ ጋር አብሮ ይኖራል፡፡ 800 ሽህ
ህጻናት ከዚህ በሽታ ጋር በተያያዘ ወላጃቸውን አጥተዋል፡፡ በአዲስ አበባ መቶ ሃያ ዘጠኝ ሽህ ሴተኛ
አዳሪዎች በዝሙት ሥራ እንደሚተዳደሩ በጥናት ተረጋግጦል፡፡

6-በኢትዩጵያ በዓመት ከአንድ ሽህ ዜጎች መካከል ዘጠኙ ወደ ሌሎች አገራት ይሰደዳሉ፡፡ በ2015 እኤአ
በኢትዩጵያ የሥነ-ህዝብ ቁጥር 99,465,819 ሚሊዩን ውስጥ 895,192 ሽህ ህዝብ በዓመት
እንደሚሰደዱ ተገልፆል፡፡
7-በኢትዩጵያ የነፍስ ወከፍ አመታዊ ገቢ ከ400 ዶለር እንደሆነና 39 በመቶ ሚሆነው ህብረተሰብ ክፍል
1.25 ዶለር በቀን ገቢ ያለውና ዕቃና ሸቀጣ ሸቀጥ የመግዛት አቅሙ ከድህነት ወለል በታች መሆኑ በጥናት
ተረጋግቶል፡፡ በኢትዩጵያ ስብዓዊ ልማት ኢንዴክስ 0.363 ሲሆን በአለማችን ከሚገኙ 187 አገራቶች
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174ኛ ደሃ ሃገርነት ተፈርጃ ትገኛለች፡፡ ኢህአዴግ በውሽት ኢኮኖሚያችን በሁለት አሃዝ በተከታይ
ዓመታት አደገ የሚለው ውጤቱ በዚህ ጥናት ውድቅ ሆኖል፡፡
በሃገራችን የኢኮኖሚ ነፃነት ከሚገለፅባቸው ዋና ዋና መርሆዎች ውስጥ አንዱንም አታሞላ፡፡ አንደኛው
የህግ የበላይነት፣የፍትህ ሥርዓት መከበር፣የንብረት ባለቤትነት መብት መከበር፣ የመንግሥት ሙስናን
ለመዋጋት ያለው አቅም የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ፡፡ የሃገር ውስጥና የባህር ማዶ ኢንቨስተሮች የህግ
ሉዓላዊነት ያለበት ሃገር መዋለ-ንዋያቸውን አፍሰው በነፃነት ኃብት ማፍራት ይሻሉ፡፡ ህግና ፍትህ ባለበት
ሃገር ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንት ፍስት ከአመት አመት እንዲጨምር ያደርጋል፡፡ በኢትዩጵያ ህግ
የለም፣ ፍትህና ርትህ አይሠራም፣ የዜጎች ንብረት የማፍራት መብት የለም፡፡ በኢትዩጵያ የህወሓት
መንግሥት በሞኖፖል የተያዙ ንብረቶችና ኃብቶች መካከል፡-በሃገሪቱ የመሬት ኃብት የህወሓት
መንግሥት በመሆኑ የግብርና፣የማኑፋክቸሪንግና አገልግሎት ዘርፍ ክፍለ ኢኮኖሚ እድገቱ የቀጨጨ
ለመሆን በቅቶል፡፡ ህዝባችን የመሬት ኃብት ንብረት የመያዝ መብትና ነፃነት ስለሌለው በርሃብ አለንጋ
ይሰቃያል፡፡ ህዝቡን መመገብ የማይችል መንግሥት ህዝቡን መግዛት አይችልም፡፡
ሁለተኛው መሠረታዊ የኢኮኖሚ ነፃነት መመዘኛ የመንግሥትን የፊስካልና የወጪ አቅም የሚመለከት
ነው፡፡ መንግሥት ምን ያህል ታክስ ይሰበስባል; ምን ያህል ወጪ ያደርጋል; የሚሉት መመዘኛዎች በዚህ
መሰረት የሚቃኙ ናቸው፣የታክስ ገቢው ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 17 በመቶ
ለማሳደግ ከፍተኛ የታክስ አስተዳደር ጥረት ለማድረግ ቢታሰብም በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በተነሳ
ህዝባዊ አመፅ ግብር የመሰብሰብ ችግር ገጥሞታል፡፡ የፊስካል ፖሊሲና የመንግስት ፋይናንስ
አፈፃፀም፣‹‹ጠቅላላ የታክስ ገቢ በ2002 ከነበረበት 43 ቢሊዩን ብር በ2006 መጨረሻ ወደ 133 ቢሊዩን
ብር ከፍ ያለ ሲሆን የታክስ ገቢው ባለፍት አራት ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ በ33 በመቶ አድጎል፡፡
የተሰበሰበው ገቢ በራሳ አቅም ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማካሄድ አስችሎ ነበር፡፡ በ2007 በጀት
ዓመት የታክስ ገቢ ከጠቅላላ የሃገር ውስጥ ምርት ያለውን ድርሻ ወደ 15 በመቶ ለማድረስ የታቀደ
ቢሆንም በ2006 የበጀት ዓመት የተሰበሰበው የታክስ ገቢ ከጠቅላላ የሃገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ
12.7 በመቶ ብቻ ነው፡፡ ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት አማካይ አፈፃፀም 15 በመቶ ነው፡፡
ከመንግስት ጠቅላላ የወጪ በጀት ውስጥ ወደ 60 በመቶው የሚጠጋው ለካፒታል ኢንቨስትመንት
ሲደለደል የቆየ ሲሆን፣ቀሪው 40 በመቶ ገደማ ብቻ የመደበኛ ወጪ ለመሸፈን ሲመደብ ቆይቶል፡፡
በዕቅድ ዘመኑ የተሰበሰበው የመንግስት ገቢ በመደልደል የበጀት ጉድለቱ ከ3 በመቶ እንዳይበልጥ
በማድረግ ጥብቅ የፊስካል ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ታቅዶ
ነበር፡፡ በ2008ና በ2009ዓ/ም በኦሮሚያ ህዝባዊ እንቢተኛነትና በአማራ ህዝባዊ ተጋድሎ የግብርና
የታክስ መሰብሰብ ዕቅድ ‹ላም አለኝ በሰማይ ፣ወተቶንም አላይ› ሆነ፡፡ ከህዝብ ታክስ መሰብሰብ ያልቻለ
መንግሥት በህዝብ የተጠላ መንግሥት ነው፡፡ የስልጣን እድሜውም አጭር ነው፡፡ ህወሓት ከህዝብ
ግብር መሰብሰብ ካልቻለ ለመከላከያ ሠራዊቱ፣ለፖሊስ፣ለደህንነቱ፣ለፊዴራልና ለክልሎች ለሲቪል
ሠራተኞችና አስተዳደር የሚከፈል ደሞዝ ስለማይኖር ከሥልጣን መንበሩ ይወገዳል፡፡
ሦስተኛው የኢኮኖሚ ነፃነት መመዘኛ ኢኮኖሚው እንዴት እንደሚተዳደር የሚያሳይ ሲሆን፣በኢትዩጵያ
መንግሥት ‹‹ልማታዊ መንግሥት›› ስም መንግሥታዊው ዘርፍ የግሉን ዘርፍ ኃብትና ሊሠራ የሚችለውን
ኢንቨስትመንት ሥራ ሁሉ በመሻማት የግሉን ዘርፍ እድገትና ሚና አጨናግፎታል፡፡ የኢትዩጵያ
መንግሥት ‹‹ልማታዊ መንግሥት›› ነው ወይስ ‹‹የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት›› ነው የሚለውን
የኢትዩጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አቆም መውስድ ይገባቸዋል፡፡ አሊያም በኢትዩጵያ ያለው መንግስት ምን
ዓይነት መንግስት ነው የሚለው በጥናት ተደግፎ መቅረብ አለበት፡፡ በሃገሪቱ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር
ለመመስረት የብዙሃን ፓርቲዎች የውድድር ሥርአት ሠፍኖ፣በህዝብ ድምፅ አሸናፊው ሥልጣን
የሚይዝበት የምርጫ ስርዓተ-አሥተዳደር መገንባት አለበት፡፡
የመንግሥት የልማት ኢንተርፕራይዞች፡- በመንግስት የሚተዳደሩ ድርጅቶች የሙስና
መፈልፈያዎች፣የእውቀትና የብቃት ችግር የተንሠራፋባቸው፣ በሥልጣን በመጠቀም የግል ፍላጎት
ተጠቃሚነትን የሚያስፋፉ፣ እንዲሁም ከለላን የሚያበረታቱ፣ የፖለቲካና የዝምድና አሰራር የነገሰበቸው
ናቸው፡፡ ንግድን ከመፍጠር ይልቅ ፍሰቱን የሚቀለብሱ ተቆማት ናቸው፡፡ በዚህም የንግድ መዛባትን
በመፍጠር፣ውድድርን በማክሰም፣በመንግሥት እጅና ጥበቃ ከውድድር ውጭ ሆነው የሚተዳደሩ
ድርጅቶች ናቸው፡፡ እነዚህ የመንግሥት ልማት ድርጅቶች በነፃው ንግድ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ተመሳሳይ
ድርጅቶች እንዲቆቆሙ ማድረግ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት አስፈላጊ ነው፡፡
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አራተኛ ኢኮኖሚው ለዓለም ገበያ ክፍት መሆን፣የንግድ፣የኢንቨስትመንት፣
እንዲሁም ባንኮችና መድህን ድርጅቶች በተመለከተ፤- በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ
ዘመን ጠቅላላ የመንግሥትና የግል ኢንቨስትመንት ከጠቅላላ የሃገር ውስጥ ምርት የሚኖረው ድርሻ 41.3
በመቶ እንዲሆን ተገምቶ ነበር፡፡ ከጠቅላላ ኢንቨስትመንቱ ቢያንስ ሁለት ሦስተኛውን በአገር ውስጥ
ቁጠባ ለመሸፈን እንዲቻል በዕቅድ ዘመኑ የአገር ውስጥ ቁጠባ ምጣኔን ወደ 29.6 በመቶ ለማድረስ ግብ
ተጥሎ ነበር፡፡ ሆኖም በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በተነሳ ህዝባዊ አመፅ የሃገር ውስጥ የባህር ማዶ
ኢንቨስተሮች ንብረት የሆኑ ፋብሪካዎችና እርሻዎች መውደም ምክንያት የታቀደው አልተሞላም፡፡
በመቀጠልም ከ2008 እስከ 2009ዓ/ም የውጭ ንግድ ገቢ አሽቆለቆለ፣ በአንጻሩ የገቢ ንግድ ወጪ
በማደጉ የንግድ ሚዛኑ ተናጋ፡፡ በዚህም የተነሳ ያልተረጋጋ የብር ምንዛሪ ተመንና የውጭ ምንዛሪ ክምችት
እጥረት፣የመንግሥትና የልማት ድርጅቶች በዕዳ ክፍያ ጫና ተሰነጉ፡፡ በአጠቃላይ የአገሪቱ የፋይናንስና
የባንክ ኢንዱስትሪው ልማቱ የሚጠይቀውን ፋይናንስ የማቅረብ ብቃት ወደቀ፡፡ በሃገሪቱ የፋይናሻል
ዘርፍ ውድቀትና ኪሣራ ደርሶባቸዋል፡፡ የመንግሥታዊው ንግድ ባንክ፣ የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ
ባንክ፣የኢትዩጵያ ልማት ባንክ ከባድ ኪሣራ ደርሶባቸዋል፡፡ ብሄራዊ ባንክ ገንዘብ እንደ ወረቀት
በማተም፣የዋጋ ግሽበቱንና የኑሮ ውድነቱን አባብሶታል፣ የውጪ ንግድ ገቢ በድርቅ ተመቶል፣ የውጭ
ምንዛሪ እጥረት በጣም ተባብሶል፣በእጥረቱ ምክንያት የኮንስትራክሽን ስራዎች በአብዛኛው ተቆርጠዋል፣
ሜጋ ፕሮጀክቶች ቆመዋል፣በሃገሪቱ በታወጀው ‹አስቸካFይ ጊዜ አዋጅ› የተነሳ በባህር ማዶ ኢንቨስተሮች
ሽሽት የተነሳ፣ ይደረግ የነበረው ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰት አሽቆልቁሎል፣ የሆቴልና ቱሪዝም
ገቢም ነጥፎል፡፡
በ2008ና በ2009ዓ/ም በኦሮሚያ ህዝባዊ እንቢተኛነትና በአማራ ህዝባዊ ተጋድሎ የተነሳ የህወሓት የጦር
አበጋዞች መንግስት በኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ ዘርፎ ያከማቸውን 850 ኪሎ ግራም ወርቅ ወደ መቐለ
ማጎጎዙን ውስጥ አዋቂዎች ገልጸዋል፡፡ ህወሓት በዘረፋ ያገኘው 850 ኪሎ ግራም ወርቅ 850,000
ግራም ወርቅ ይሆናል ይሄን ለ29 ግራም (1 ወቄት ማለት ነው) ስናካፍለው 29,310 ወቄት ወርቅ ይሆናል
ይሄን በ1 ወቄት ዋጋ 1,218.80 ዶላር ስናባዛ 35,773,448 ሚሊዩን ዶላር ይሆናል በብር ስንቀይረው ደሞ
በ20.34 ሲባዛ 726,768,548.7ሚሊዩን ብር የህወሃት ጦር አበጋዞች በብሄራዊ ባንክ አከማችተዋል
ማለት ነው፡፡ ዝርዝሩን ከድረ-ገፁ ያንብቡ፡፡
‹‹Since 1999, geological map survey has been conducted so as to identify the type,
coverage and amount of mineral resources in our region. Up to now, the activities of
collecting geological information from 24,780 meter square and consolidating reports
have been finalized. The geological map coverage of our region has reached 46.2% and
around 850 kg gold is already deposited in the national bank of Ethiopia. In this regard,
there were some limitations which need due attention such as fulfilling enough skilled
manpower and inspecting equipments and laboratory services among others.›› (Tigray
Regional State, Five Years 2010/11-2014/15, Growth & Transformation Plan, Bureau of Plan
and Finance, September 2003 E.C, Mekelle, page 17) Next Five Years (2010/11-2014/15)
Regional GTP: Tigray Region Plan and Finance Bureau.
የባንኩ ኢንዱስትሪ፡-በሃገሪቱ የሚንቀሳቀሱት የመንግሥትና የግል የአገር ውስጥ ባንኮችና መድህን
ድርጅቶች ብቻ ናቸው፡፡ የነዚህ ባንኮች ደንበኞች በአብዛኛው የአገር ውስጥ ባለኃብቶች ናቸው፡፡ የሃገር
ውስጥ ባንኮች የሚንቀሳቀሱበት መስኮች ከውጭዎቹ የተለዩ ናቸው፡፡ የውጭ ባንኮች ወደ ሃገር ውስጥ
ቢገቡ ለትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችና ለዓለም አቀፍ ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶች ፋይናንስ በማቅረብ ያለውን
የፋይናንስ ችግር የውጪ ምንዛሪ ጠኔ ይቀርፋሉ፡፡ በኢትዩጵያ፣ የሃገር ውስጥ ባንኮች ውስጥ 1 ቢሊዩን
ዶላር ማበደር የሚችል ባንክ የለም፡፡ ለሃገር ውስጥና ለውጪ ባለኃብቶች የካፒታል አቅርቦት ችግር
ሲገጥማቸው የውጭ ባንኮች በሃገሪቱ ውስጥ እንዳይሰሩ በመታገዳቸው የካፒታል አቅርቦት፣ የውጪ
ምንዛሪ ችግር፣ የከፋ ማነቆ ሆኖል፡፡ በዚህም የተነሳ የኢንቨስትመንትና የፋይናንስ ነፃነት በተመለከተ
ሔሪቴጅ ፋውንዴሽን ጥናት መሠረት በተጠቀሱት ሁለት መስኮች አገሪቱ በእየአንዳንዳቸው ከ100
ያስመዘገበቻቸው 20 ነጥብ ብቻ ነው፡፡
የሔሪቴጅ ፋውንዴሽን ሪፖርት፣ኢትዩጵያን በአብዛኛው የኢኮኖሚ ነፃነት ከሌላቸው አገሮች ተርታ
አስቀምጦታል፡፡ከ100 ነጥብ 51.5 በመቶ ያገኘችው ኢትዩጵያ፣ በመንግሥት ጫናና ቁጥጥር ሥር የሚገኙ

10

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ተቀማት ያስከተሉትን ተፅዕኖ፣መንግሥት ወሳኝ የሚላቸው የኢኮኖሚ አውታሮች ለውጭ ኢንቨስተሮች
ክፍት አለመደረጋቸውና ሌሎችም ተመዝነው አገሪቱ ነፃነት የሌላት እንድትባል ማድረጉን ሮበርትስ
ይተነትናሉ፡፡ የሔሪቴጅ ፋውንዴሽን የኢኮኖሚ ባለሙያና ተመራማሪ ሮበርትስ ኤም.ጀምስ መግቢያውን
በምናቤ አፃፍኮቸው፣ እኝህ ምሁር ‹‹የመንግሥት ድርጅቶች የሙስና መፈልፈያዎች ናቸው ብለን
እናምናለን›› በማለት ለሪፖርተር ጋዜጣ መስከረም 15 ቀን 2009 ዓ/ም ካደረጉት ቃለ ምልልስ
የተቀነጨቡ አርት ነጥቦች በማዳበር የተፃፈ ነው፡፡ ለዚህ መፅሃፍ መግቢያ በመደረጉ ፍቃዳቸውን
እንጠይቃለን፡፡
ዴሞክራሲያዊ መብቶች በታገዱበት ሃገር፣የወያኔ የመጨረሻው አዋጅ ‹የአስቸካFይ ጊዜ አዋጅ›
በታወጀባት ሃገር ማን መግቢያ እንዲፅፍ ይጠየቃል፡፡ በዚህ ዘመን በድብቅ የሚፅፉ ኢትጵያዊን አሉ፡፡
አንድ ቀን ድቅድቁ ጨለማ በብርሃን ይተካል፣ አንድ ቀን ባርነት በነፃነት ይተካል፣ አንድ ቀን ለቅሶችን
በሣቅ ይቀልጣል፣ ጥላቻ በፍቅር፣ ድንቁርና በዕውቀት ይተካል፣የተደራጀ፣የነቃና የታጠቀ ህዝብ
ያቸንፋል! ያሸንፋል!
የተቃዋሚው የአንድነት ፓርቲ ቃል አቀባይ አቶ ሃብታሙ አያሌው ላይ የደረሰ ኢስብዓዊ ድርጊት
በሁሉም ኢትዩጵያዊያን ዘንድ በተለያዩ መንገዶች ቃለ-መጠይቁ እንዲዳረሱ ማድረግ የህወሓት
አረመኔዊና ሰይጣናዊ ሥራ በማጋለጥ ወጣቶች በፅናት እንዲታገሉና ሥርዓቱን እንዲያንኮታኩቱ
ብርታት፣ ጥንካሬና ፅናት በሁሉም ዜጎች ህሊና ተቀርፆል፡፡ በወያኔ እጅ ሳይወድቁ፣ በፋኖነት ነፃ ግዛት
መስርተው፣ ለሃገር ለወገን መታገል፣የወያኔን አንባገነን ሥርዓት መንግሎ ለመጣል ግዜው አሁን ነው፡፡
የነፃነት ደውል ተደውሎል፡፡ ይህን መፅሃፍ አሳትመው ለአርበኛው ታጋይ ሃብታሙ አያሌው ግማሹን
ገቢ ለህክምናው እንዲውል እንሻለን፣ ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ በባህር ማዶ የሚኖሩ የኢትዩጵያን ዜጎች
መፅሃፍን በማሳተም እንዲተባበሩ በትህትና እንጠይቃለን፡፡ ከሰሞኑ ከሰሜን ኮሪያ በኪም ኢል ሱንግ
አንባገነን አገዛዝ ዘመን የኮሪያ ህዝብ ያደረገውን ትግል በህቡዕ ‹‹ክስ›› በሚል ርዕስ ‹‹ባንዲ ወይም የእሳት
እራት›› በሚል የብዕር ስም ተፅፎ፣ በእጅ የተዘጋጀ ፁሁፍ፣በስውር ከሃገር እየወጣ በዱ ሂዩን (Do HeeYun) በኩል ፁሁፉ ይደርስ ነበር፡፡ በ2015 እኤአ የ‹ባንዲ› ይላክ የነበረው ፁሁፍ ለወራቶች ተቆረጠ፣
‹የእሳት እራት› ታስሮል ወይም ተረሽኖ ይሆናል ተብሎ ታመነ፡፡ ከብዙ ወራቶች በኃላ ‹‹ባንዲ ወይም
የእሳት እራት›› የእጅ ጹሁፍ ዳግም ተላከና በህይወት መኖሩ ተረጋገጠ፡፡ በባንዲ የተላከው መፅሃፍ ታሪክ
አድናቆት አትርፎ፣ በዓለም 19 ሃገራት ቀFንቀFዎች ተተርጉሞ፣በመታተም ለንባብ በቅቶል፡፡ የእኛስ ሃገር
የእሳት እራቶች ህይወትና ህልውና እንዴት ይቀጥል ይሆን; ቢያንስ በህይወት እያሉ መፅሃፋቸው ታትሞ
ያዩ ይሆን; ሌላ ምን ህይወት አለና; ከምድር በታች የታሰሩ እስረኞች፣እንደ ጌታ ተቸንክረው ተሰቅለው
የሚገረፉባት ዜጎች ድምፅ እንደ ገደል ማሚቱ ይሰማል፡፡ በእናት ሃገሬ ሁለተኛ፣ ሦስተኛ ዜጋ ሆኖ መኖር
እስከመቼ; ሃገራችን የህዝቦች እስር ቤት ሆና ለልጅ ልጆቻችን ባርነትን ከማውረስ ሞትን ተሠልፎ
የሚጠብቁ እልፍ አእላፍ ዜጎች ያሎት ሃገር ናት!!! ዶክተር መራራ ጉዲና፣ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ እስክንድር
ነጋ፣ አንዱዓለም አራጌ፣ዳንኤል ሽበሽ፣በቀለ ገርባ፣ደጀኔ ጣፉ፣ኮ/ል ደመቀ ዘውዱ፣ብ/ጀ ተፈራ ማሞ፣
ብ/ጀ አሳምነው ፅጌ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ወዘተ እኛስ!

The seven stories and compelling biographical afterword collected here depict the
struggles of North Koreans living under the fist of Kim Il-sung.

By Michael Barron
The Culture Trip (17.03.2017) – http://bit.ly/2nNd63M – The canon of the 20th
century is marked by writers who were sent off to prison or exiled, who were
savagely beaten or tortured, or who were executed for their words. Literature
is made richer by the risks writers have taken to get their work past
censorship and into sympathetic hands—risks that are still very much a reality
in many parts of the world. PEN International tracks hundreds of persecuted
writers around the world each year, tirelessly documenting the status of their
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cases, and promoting awareness and advocacy with international campaigns,
including a Day of the Imprisoned Writer.
And yet it’s because of the risks involved that we know about the cruelties of
the Gulag, or of life in the prisons of the Khmer Rouge, or of the persecutions
of Cuban revolutionaries. Add to this dissident literary canon The
Accusation—a collection of seven stories set in North Korea during the
twilight rule of Kim il-sung (the grandfather of Kim Jong-un), and the
“Arduous March,” a period of famine that followed his passing. While there are
North Korean writers who, after defecting to the South, have contributed
scathing words about life in the North, the publication of The Accusation,
written by the pseudonymous Bandi (meaning “firefly”) is the first work by a
writer still living in the Hermit Kingdom to be smuggled out for international
publication…
As South Korean writer Kim Seong-dong writes in his afterword: “Bandi took
upon himself the role of a spokesperson denouncing the misery inflicted on
the North Korean people by North Korean-style socialism, a system riddled
with internal contradictions…one by one, he collected instances in which
citizens were forced to swallow this painful reality, without being able to
breathe a word of complaint.” …
Movements to smuggle The Accusation began when a relative of Bandi’s
confided her plans to defect and, in return, he confessed to her his secret
manuscript; it ended many months later when it was ferried back to Seoul by
a messenger—entrusted by his relative and Do Hee-yun, a representative for a
North Korean refugee advocacy group—who nestled it between The Selected
Works of Kim il-Sung and The Legacy of Works by Kim Jong-il. As the
publication of The Accusation spreads like wildfire into numerous languages,
an increasing number of voices are calling for Bandi to receive the Nobel. In
2015, however, Do Hee-Yun claimed not to have heard from Bandi in
months and feared his arrest and possible execution, yet more recently
publications have cited Bandi as alive. I choose to believe that he has not been
found out, and that while Bandi may have risked his life to publish this
astounding contribution to literature, he has not ultimately had to pay for it.

THE ACCUSATION

by Bandi
translated by Deborah Smith
Grove Press (US) | Serpent’s Tail (UK)
Hardcover | 256 pp | $25.00

የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት ዘመን ህዝቡ የዕለት ዕለት ኑሮውን በፍርሃት ነው የሚኖረው፣ ነገ ከሥራ
ቢያባርሩኝ፣ ነገ ከመኖሪያዬ ቢያፈናቅሉኝ፣ በየመንገዱ ወታደር ቆሞ ኪስህን ይፈትሽሃል፣ ነገ ምን አርጉ
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ይሉን ይሆን በሚል የደህንነት ስጋት ውስጥ ነው የሚኖረው፡፡ በሌላ በኩል የሸቀጣ ሸቀጦች የዋጋ
ግሽበት፣ የቤት ኪራይ በየግዜው መጨመር፣ የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያ መጨመር፣ ለግድብ አዋጡ፣
ቦንድ ግዙ፣መልዕክቱ ሁሉ ገንዘብ አምጡ ነው፡፡ ዜጎች አንድ ነገር ለማስፈፀም ያለ ጉቦ የምትፈፀም
አንዳችም ነገር የለ፣ ከቀበሌ አስተዳደር፣እስከ መንግሥት መስሪያ ቤቶች፣ ባንኮች ብድር
ለማስፈቀድ፣ፖሊስ ጣቢያ ፖሊሶች፣ ፍርድ ቤት ዳኞች ወዘተ ሁሉ ቦታ ጉቦኛው መአት ሆኖል፡፡
በአጠቃላይ ሥርዓቱ ገምቶል፡፡
የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት አድሎና በደል በፖለቲካ ተሳትፎ በእነሱ ፖለቲካ ያልታቀፉ ዜጎች ሁለተኛ
አሊያም ሶስተኛ ደረጃ ዜጎች ናቸው፡፡ ትምህርት ለመማር፣ ስራ ለመያዝ፣ ማዳበሪያ ለመግዛት፣ከማይክሮ
ፋይናስ ድርጅቶች ገንዘብ ለመበደር ወዘተ በድርጅቶቹ በወጣቶች ፣በሴቶች፣ በሠራተኞች
ማህበር፣በመምህራን፣በዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች፣ በገበሬ ማህበራት፣ በሸማቶች ማህበራት ወዘተ አንድ
ለአምስት መደራጀትና ለህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት መሰለል ዋነኛ ሥራቸው ነው፡፡ በዚህ መልክ
ያደራጆቸው ጥቂት ሚሊዩን ዜጎች ቢገመቱ ለእነሱም ከተስፋ እንጀራ በስተቀር ለብዙሃኑ የደረሰ ኩርማን
እንጀራ የለም፣ እንዲውም ለድርጅቶቹ ወርሃዊ መዎጮ፣ ልማት መዋጮና ስብሰባ ስለሰለቻቸው
አንዳንዶቹ ከአባልነት እንደወጡ ይታወቃል፡፡ የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት ህዝቡን በኮንዶሚኒም
ቤቶች ታገኛለህ በሚል ይደልላል፣ በደሞዝ ጭማሪ ይደልላል፣በአነስተኛና ጠቃቅን ስራ እድል ይደልላል
ሆኖም ከዚህ ተጠቃሚው ትንሽ ሰዎች ናቸው፡፡ የመጨረሻው የወያኔ ፊሽካ ‹የአስቸካFይ ጊዜ አዋጅ!›
በራሱ ጊዜ ከሽፎል ወያኔ አዋጁን ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም፡፡ የመከላከያ ሠራዊቱ፣ሚሊሻው፣ልዩ
ፖሊሱ ኃይል ህዝባዊውን ትግል መቀላቀሉ የግዜ ጉዳይ ነው፡፡
በሃገሪቱ ከ65 በመቶ ህዝብ በወጣትነት የዕድሜ ክልል የሚገኙ በመሆኑ ወጣት ተኮር ኢኮኖሚ የሥራ
ፈጠራ ላይ ያተኮሩ የኢኮኖሚ ፖሊሲና ስትራቴጅ መንደፍ አልቻሉም፡፡ በኢትዩጵያ በሚገኙ 33
ዩኒቨርሲቲዎች፣ በከፍተኛ ትምህርት ተቆም በየዓመቱ ከ100,000 ሽህ በላይ ተመራቂዎች ይወጣሉ፡፡
የወያኔ/ኢህአዴግ መንግሥት በነደፈው የትምህርት ፖሊሲ በከፍተኛ ትምህርት ተቆም ለመማርና የሥራ
እድል ለማግኘት በእነሱ የፖለቲካ ድርጅቶች መታቀፍ አንዱ መመዘኛ ከሆነ አመታት በመቆጠሩና
ወጣቶቹ ተመልምለውም የሥራ እድል ባለመኖሩ ወጣቶች በስርዓቱ ተስፋ ቆርጠዋል፡፡
ህወኃት/ኢህአዴግ መንግስት ከሃያ ሽህ በላይ የፖለቲካ ካድሬዎቹን በተለያዩ የቻይና ዩኒቨርሲቲዎች
ውስጥ በማስተማር የአፋኝ ሥርዓቱን በአዲስ ቴክኖሎጅና ቢሮክራሲውንና የስለላ መረቡን በሃገሪቱ
ውስጥ ለመዘርጋት ከቻይና መንግስት ድጋፍ ተደርጎለታል፡፡
መፅሃፎ ‹‹የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!››
የሃገሪቱን አጠቃላይ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳዩች ሁለንተናዊ ገፅታዎች፣ የቻይና መንግሥት
የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በአፍሪካ የቅርብና የረዥም ጊዜ ዕቅድ የተመሠረተው፣ በጥሬ ኃብት
ዘረፋ፣የመዕድን ኃብት (አልማዝ ፣ወርቅ፣ብረት፣ ነዳጅ፣ የመሬት ቅርምት ወዘተ ኃብት ብዝበዛ ላይ
የተመሠረተ ነው፡፡ በአፍሪካና ኢትዩጵያ የቻይና ስውር ቅኝ አገዛዝ እንደ ቻይና ግምብ ክፍለአህጉሩንና
የሃገራቱን ፖለቲካ ምህዳር በአንድ አውራ ፓርቲ መሪነት ተቆጣጥረው የአፍሪካ መሪዎችንና የወያኔን እጅ
ጠምዝዘው፣ሁሉን ማስፈፀም በመቻላቸው፣ በኢኮኖሚው፣ በኢንዱስትሪ፣ በአገልግሎትና በግብርናው
ዘርፎችን በመሬት ቅርምት ኃብት መቆጣጠር ችለዋል፡፡ የቻይና መንግሥት ለአፍሪካ አንባገነን ገዥዎች
ከስልጣን መንበራቸው እንዳይወድቁ ድጋፋቸውን በመስጠት በቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ የስለላ መረባቸውን
በመዘርጋት በማህበራዊ ድረ-ገፆችን፣ሞባይሎችን፣ኢንተር ኔት ወዘተን በመዝጋትየህዝብን ድምፅ
በማፈንና፣የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት በህዝባዊ ትግል እንዳይወድቅ ድጋፍ በመስጠት
ጥቅማቸውን ማስጠበቃቸውን ከመፅሃፍ ታገኛላችሁ፡፡ የሃገራችን ጉዳይ ያገባናል የምንል ኢትዩጵያውያን
ትግላችንና አጀንዳችን የመሬት ኃብታችን ጥያቄ የህልውና ጉዳይ ብቻ ነው፡፡ ህወኃት በሃገራችን
የተከናወነው የመሬት ቅርምት ለህዝባችን የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጥያቄ ነው፡፡ ከመሬታችን
ከምድራችን የመነቀልና ያለመነቀል ጥያቄ ነው ህወኃት በጋምቤላ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በቤኒሳንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ ክልሎች የህዝብ መሬትን ቸርችሮ ለባህር ማዶ ዜጎችና ለህወኃት የፖለቲካ
ድርጅቶች አካፋፍሎል ድግምም መሬት ለመቸብቸብ በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ህወኃት በገጠርና በከተማ
በተለይ በአዲስአበባ፣በአዳማ፣በደብረብርሃን፣በጎንደር፣በባህርዳር፣በመቀሌ፣ወዘተ የከተማ መሬት ቅርምት
ወያኔ በኢኮኖሚ በልፅጎ ለዘመናን የኢትዩጵያን ህዝብ በፖለቲካ ለመግዛት እንደሆነ ምንም ጥርጥር
የለውም፡፡ ለዚህም የወያኔ ሴራ የቻይና መንግሥት አባሪና ተባባሪ እንዲሁም ከመሬት ቅርምቱ ዘረፋ
ዋነኛ ተጠቃሚ በመሆን በጋራ በመግዛት ላይ ይገኛሉ፡፡ ትግላችን መራራ ነው፣ የምንታገለው
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የተነጠቅንውን መሬት ለማስመለስ ነው፣ ‹‹መሬት የመንግሥት ኃብት ነው›› የሚለውን የደርግና የወያኔ
መንግሥትን አዋጅ ለመሻር ነው፡፡ የምንታገለው
ለራሳችን ለልጆቻችን ለቀጣዩ ትውልድ
በነፃነት፣በእኩልነትና በሰላም በእውነተኛ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲ ሥርዓት ዘርግተን መሬታችንን
አስመልሰን በጋራ አብሮ ለመኖር ህልውናችን ስንል ብቻ ነው፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ መንግስትንና
የቻይናን ስውር ቅኝ አገዛዝ በህዝባዊ ትግል ማስወገድ የወቅቱ ብቸኛ አጀንዳችን ነው፡፡ ‹‹ዝንጀሮ
መጀመሪያ መቀመጫዬን አለች!›› እንደሚባለው የአበው ብሂል ትግላችን የገጠርና የከተማ በመሬት ዘረፋ
ለማስመለስ ነው፡፡ ወያኔ ከእርስታችን ነቅሎናል! ወያኔ ከመኖሪያችን ነቅሎናል! በሪል ስቴት ልማት
ስም!፣በኮንዶሚኒየም ግንባታ ስም!፣ በልማት ተነሽዋች ስም የመንደሮች ነዋሪዎች ተነቅለዋል፣የወያኔ
ኢፈርት በእኛ መሬት ላይ ተተክሎል፣ሜቴክ መሬቱን ወስዶል፣ ሜድሮክ መሬቱን ዘርፎል፣ መከላከያ
መሬቱን ተመርቶል፡፡ ህዝቡ ተፈናቃይ፣ ወያኔ አፈናቃይ!፣ ህዝቡ ለስደት፣ ወያኔ ለመስፋፋት፣ይሄን
ስልጣን ለወያኔ ማንም አልሰጠውም!!! ቻይና፣ ህንድ፣ ፓኪስታን ወዘተ በእርሻ ልማት ስም!፣በአበባ
ልማት ስም! በኢንዱስትሪያል ዞን ስም!፣ በመለስ ፋውንዴሽን ስም!፣ መሬቱን ተቀራምተዋል፤ለዚህ ነው
እኛን የሚያስተባብረን የመሬታችን ጉዳይ ብቻ የሚሆነው!!! ሁሉም ኢትዩጵያዊ ዜጋ በያለበት እየተደራጀ
እየታጠቀ መሬቱን የማስመለስ ትግል ያድርግ፣ ሁሉም ከመሬቱ ተጠቃሚ የነበረ መሬቱን ለማስመለስ
ቆርጦ ከተነሳ የወያኔና የቻይና የአገዛዝ እድሜ ያጥራል፡፡ የሃገራችን መሬት ያፈራው
ቡና፣ሰሊጥ፣ቦለቄ፣ጫት ወዘተ በደ ውጪ ልከው ባገኙት የውጪ ምንዛሪ የጦር መሳሪያ ገዝተው እኛኑ
ይገሉናል፣ ያስሩናል፣ ያሰድዱናል፡፡ የሃገራችን መሬት የተዛቀውን ከለገደንቢ፣ አዶላ፣ መተከል፣ትግራይ
የወርቅ መዕድን ሸጠው መገደያችንንና እስርቤታችንን እናመቻቻለን!!! ፍርሃታችን ቅጥ አቶል፣ሃፍረታችን
አይን አውጥቶል፣ማናሳድገውን ልጅ እወለድን ስናስገድል የደርግና ወያኔን ሁለት መንግስት
አስተናግደናል፣ ሊበቃ ይገባል ከባርነት ህይወትን ከመግፋት ተከብሮ መሞትን እንምረጥ፡፡ ያለ
መሰዋትነት፣ ያለትግል ወያኔ አይወድቅም!በትግሉ ለሚሳተፉ ጀግና አርበኞቻችን ከድል በኃላ
የመሬት፣የቤት፣የሥራ፣የህክምና ወዘተ ጥቅማ ጥቅሞች ሃገሪቱ አቅም በፈቀደ መልክ ይበረከትላቸዎል፣
መስዋት ለሆኑ አርበኞች ቤተሰቦች አስፈላጊው ገፀ-በረከት ይደረግላቸዋል፡፡ የታገለና ያልታገለ፣አርበኛና
ባንዶዎች፣በእኩል ሚዛን አይመዘኑምና፡፡ በዚህ አጋጣሚ ቃለ-መኃላ የፈፀመ የኢትዩጵያ መከላከያ
ሠራዊት ለዚህ ግዳጅ የስራው ብሃሪ እንዲሳተፍ ህዝባዊውን ትግሉ እንዲቀላቀሉና እንዲመሩ፣ በህዝብ
ስም ጥሪ ቀርቦላቸዋል፡፡ ሃገሪቱን ለወያኔ ጦር አስረክበው የኮበለሉ የሃገሪቱ ሠራዊት በዚህ ሃገራዊ ጥሪ
ገረራቸውንና ህዝባቸውን ሊክሱ ይገባል፡፡ የምታገለው በመጀመሪያ ለእራሴ ነፃነት ነው፣የተዘረፍኩትን
ለማስመለስ ነው፣ ያጣሁትን ፍትህና ርትህ ለማስመለስ ነው፣በሃገሬ ተከብሬ እንደሰው ለመኖር ነው፣
ስለዚህ ከነጻነት በኃላ የታገልኩበትን በክብር አገኛለሁ፡፡ ለዚህ ነው ከትግሉ የሚሸሹ፣ በሌላው ሰው
ደም፣ እነሱ ነፃ ለመውጣት የሚመኙ፣ ማወቅ የሚገባቸው ማንም የተለየ ደም የለውምና ትግሉን
በመቀላቀል የውዴታ ግዴታ እንዳለበት ማወቅ ይገባዋል፡፡ በወያኔ ባንዳነት፣ ሰላይነት፣ ካድሬነት፣
ተላላኪነት ጥቅማቸውን የሚያስጠብቁ ዜጎች ህዝባዊውን ትግል በሰዓቱ እንዲቀላቀሉ ካለዛ ህዝባዊ
ፍርድ
ይጠብቃቸዋል፡፡ የትግሉን አቅጣጫ፣የትግሉን አጀንዳ የሚያስቀይሩ የወያኔ የፖለቲካ ሰላዩች፣
የፖለቲካ ከፋፋዬች፣ ስም አጥፊዎች፣ከዛሬ በኃላ ቦታ አይኖራቸውም፡፡ የትግላችን ዋነኛ አጀንዳ
መሬታችንን ማስመለስ ነው፣ ሁሉም በአካባቢው የጎበዝ አለቃ እየመረጠ መሬቱን፣ዘርቶ የሚያፈራ
ወርቃማ አፈሩን፣ የእምዬ ኢትዩጵያን መሬት በአርበኝነት ጠብቀው ላቆዩን አርበኞች እኛ ልጆቻቸው
ለመጠበቅ ለእራሳችን ስንል ቃል እንገባለን፡፡ በየ አህጉራቱ ተሰደው በግፍ የሚኖሩ ኢትዩጵያዊያን
በያሉበት ቀበቶቸውንና መቀነታቸውን አጥብቀው ህዝባዊውን እንቢተኝነትና ተጋድሎ በመመደገፍ
በእውቀትም በገንዘቡም፣በሰው ኃይልም በተለይ የሠራዊቱ አባል የነበሩ ትግሉን በመቀላቀል ታሪካዊ
ግዴታችሁን ለመወጣት ቆርጦ መነሳት ይኖርብናል፡፡ ‹‹በውኑ ኢትዩጵያዊ መልኩን፣ወይስ ነብር
ዥንጉርጉርነቱን ሊለውጥ ይችላልን›› እንደተባለው ሁላችንም በዘር ሳንከፋፈል፣ በሃይማኖት ሳንለያይ
በአንድ ቀስት አንድ ኢላማ በመምታት የቆሰለውን ወያኔና ቻይና መደምሰስ የግዜው አንገብጋቢ ጥያቄ
ነው፡፡ የሜርሮክ ወርቅ የ20 አመት ኮንትራት ውል አብቅቶል የለገደንቢን የወርቅ ኃብታችንን
እናስመልስ፣ የመተከል የወርቅ ኃብታችንን እናስመልስ፣ የወያኔን የኢዛና ወርቅ ሃብታችንን እናስመልስ፣
ድህነትን ምንቀርፈው የወርቅ ማዕድናችንን ስናመልስ ብቻ ነው፡፡ ‹‹ትግላችን አህያውን ፈርቶ ዳውላውን››
እንዳይሆን ደሃውን ኢትዩጵያዊ ዜጋ ከክልሌ ውጣ ከምንባባል የወርቅ ኃብታችንን ማስመለስ የጀግንነትና
የአርበኝነት ተግባር ነው፡፡ በወያኔ የተነጠቅንውን የከተማና የገጠር መሬት በማስመለስ አገራችንን
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እንጠብቅ፣ ውስጥ ውስጡን በድብቅ እንደራጅ፣ህዝባዊውን የአርበኞች ትግል እንቀላቀል፣ ወጣቶች
በስደት በባህር ከመስመጥ ይልቅ፣ ለነፃነት፣ለእኩልነት፣ለዲሞክራሲ
በክብር መታገል ታሪካዊ
ኃላፊነታችሁ ነው፡፡ የቀጣዩ ዘመን አገር ተረካቢ ትውልድ ወጣቶች ናችሁና፣ ነጻነት በትግል የሚገኝ
እንጂ በችሮታ የሚገኝ አይደለምና ታሪክ ለመስራት ቆርታችሁ ተነሱ፡፡
ኢትዩጵያዊያን ዜጎች በየሰላማዊ ሠልፉ ብዙ እህትና ወንድሞቻችንን ተነጥቀናል፣ በወያኔ አጋዚ ጥይት
ሞተዋል፣ ቆስለዋል፣ታስረዋል፣ ታሪክ አይረሳችሁም ልጆቻቸው የተሰው ወላጆች አስፈላጊውን ድጋፍ፣
የቤት፣የመሬትና የጡረታ የደም ካሣ እንዲያገኙ ቀጣዩ መንግሥት ሁሉን እንዲያመቻች በህዝብ ስም
እነጠይቃለን፡፡ ከዚህ ቀን በኃላ በሰላማዊ ሠልፍ ዜጋዎቻችን መገበር አይኖርብንም ጫካ በመግባት
መታገል ብቸኛ የትግል አቅጣጫ ሆኖልና፣
ከእንግዲህ አርበኛና ባንዳ፣ ታጋይና ቡከን ዘረጥራጤው፣
በእኩል ሚዛን አይለኩምና ለትግል ቆርጦ መነሳት ክብርና ሞገስ ያለው ሥራ ሆኖል፡፡ ሚዛኑ ያጋደለ ቀን
አርበኛው በለስ የቀናው ቀን፣ የግንቦት ሰባቱ፣ የኦብነግ፣ የጋምቤላው፣የቤኒ-ሻንጉሉ፣ የትግራዩ፣
የአማራው፣ የደቡቡ፣የአፋሩ የአርበኞች ህብረት ፈጥረው በድል አድራጊነት ወያኔን መንግለው
የሚጥሉበት ቀን ቀርቦል፣የነጻነት ትግሉ በሁሉም አቅጣጫ ተቀጣጥሎል፡፡ የወያኔ የመከላከያ ሠራዊትና
የፖሊስ ኃይል ህዝባዊውን ትግል በመቀላቀል ታሪክ ሥራ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ካድሬዎች
በግዜው ህዝባዊ ኃይሉን ተቀላቀሉ፣ በሃገራችን ብዙ ደም ፈሶልና ተጨማሪ የደም መፋሰስና የማያባራ
ጦርነት የህዝብ እልቂትና የንብረት ውድመትና ጥፋት፣ የህዝብ ስደት፣ስለሚያስከትል ለህዝብ
ስትሉ፣ለእውነት ስትሉ፣ለሞራልና ስነምግባራችሁ ስትሉ የገማውን ወያኔ ስርዓት ጥላችሁ ህዝባዊውን
ትግል ብትቀላቀሉ፣ በክብርና በማእረግ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችሆላን፣ ይሄ ያሃገር ጉዳይ እንጂ
የቂም በቀል፣ያልሰለጠነ የፖለቲካ ዘመን አይደለም፡፡ ሃገራችን እንደ ሲሪያ ፣የመን፣ ሱማሌ፣ደቡብ ሱዳን፣
ወዘተ እንድትሆን አንመኝምና ይቅር ለእግዜብሄር የመባባል ባህላዊ ዕሴታችን ዘላለም ይከበራል፡፡ በዚህ
የወንድማማቶች ጦርነት ወደን አልገባንም፣ የጥያቄው ዋነኛ አጀንዳው የነፃነትና የባርነት፣ ከመሬትችን
የመተከልና የመነቀል፣ የአንደኛ ደረጃ ዜግነትና የሁለተኛ ደረጃ ዜግነት፣የልጅና የእንጀራ ልጅ፣ የህሊናና
የሆድ አደርነት፣ ጉዳይ ሆኖብን ተጋጨን እንጂ ሌላ ምን ጠብ አለንና፡፡ ስለዚህ ድሉ ቀን ተቃርቦልና
ህዝባዊውን ትግል በግዜው ተቀላቀሉ፣የድል አጥቢያ አርበኛ ከመሆን ያድናችሁ፡፡
የመፅሃፉ ብዙዎቹ ሥራዎች ከተለያዩ ጥናታዊ ፁሁፎች የተገኙና በስታስቲክስ አሃዛዊ ማስረጃ
የተደገፉ፣በሃቅ ላይ የተመሠረቱ በመሆናቸው የብዙ ኢትዩጵያኖች ሥራ ለመሆኑ ምሥክር
አያስፈልገውም፣ ፁሁፎቹ አንዱ ድክመት ትንሽ ድግግሞሽ ይሠተዋላል፣ ሆኖም በተለያዩ ድረ-ገፆች
ወጥተዋል፣በኢሣት ቴሌቨዚን ፁሁፎቹ ተነበዋል፡፡ በተረፈ ‹‹ከስው ስህተት ከብረት ዝገት›› አይጠፋምና
ስህተቱን እያረማችሁ፣አንብቡት፣መልካም ንባብ፡፡
ፀ/ት
ፂዩን ዘማርያም 2009 ዓ/ም አዲስአበባ
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ምዕራፍ {1}
ቻይናዊያን መጡ! The china’s are coming!
ድቦቹ ወጡ!!! ንስሮቹ ታወሩ!!!ድራጎኖቹ ገቡ!!!
የቻይን ህዝባዊ ሪፓብሊክ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ግንኙነት የተመሠረተው እአአ 1970 ወይም
እኢአ 1963 ዓ/ም ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ኢንባሲ በፔኪንግ እና የቻይን ህዝባዊ ሪፕብሊክ ኢንባሲ በአዲስ
አበባ በ2009እኤአ (2002እኢአ) ተከፈቱ፡፡ በሁለቱ ሃገራት መኃል በቻይና ኮምኒስት ፓርቲና
በኢትዮጵያ ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስታት የሁለትዬሽ ግንኙነት ከ1991 እኤአ በኃላ በከፍተኛ ደረጃ
ተመነደገ፡፡
1-የሁለትዩሽ ግንኙነት ታሪክ
የቻይናና የኢትዬጵያ የመጀመሪያ ቀጥተኛ ግንኙነት መቼ እንደሆነ በውል አይታወቅም፡፡ አንድ የቻይና
የታሪክ' የባህልና የፖለቲካ ተመራማሪ ጠበብት/ሳይኖሎጂ/ ኤ ህርማን እንደሚያምኑት ከሆነ በቻይና
ንጉስ ፒንግ ቤተ መንግስት ዘንድ በህይወት ያሉ አውራሪሶች የደረሱት ከወደ ሃገረ #አጋዚ$ ወይም
#አጋዚን$ ከእየሱስ ክርስቶስ ልደት በኃላ ከአንድ እስከ ስድስት መካከል ከወደ አፍሪካ ቀንድ እንደሆነ
ያምናሉ፡፡ ነገርግን ሌሎች የቻይና ጠበብቶች /ሳይኖሎጂስቶች/ ከኢትዬጵያ #አጋዚ$ የሚለውን ታሪክ
በማስተባበል ያ አገር የሚገኝበት ቦታ ከቻይና አጎራባች አገራት መኃከል ምናልባትም ከወደ ማሌዥያ'
ህንድ' አሊያም ኢንዶኔዥያ ምድርን ያመላክታሉ፡፡
ዕውቁ
የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ጠበብት ፕሮፊስር ሪቻርድ ፓንክረስት በእርግጠኝነት
እንደሚገልፁት ከሆነ የሁለቱ ሃገሮች ግንኙነት በታንግ ሥርወ መንግስት (Tang dynasty) (618-907)
#ቻይናውያን ከፊል የአፍሪካ ቀንድ ሃገሮች ጋር ቀጥተኛ ያልJነ የንግድ ግንኙነትና ትውውቅ የነበራቸው
ሲሆን ቀጥተኛ ያልሆነ የንግድ ግንኙነት ከሶማሌ ወደብ በኩልም ያደርጉ ነበር፡፡$ ከዛ ዘመን ጀምሮ ቻይና
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የንግድ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ቀንድ ሃገሮችና ከምእራብ አፍሪካ የባህር ወደብ
ካላቸው አገሮች ጋር ጭምር የዝሆን ጥርሶች፣ የአውራሪሶች ቀንዶች፣ ሉል ፣ዝባድ ከጥርኝ የሚገኝ
ቅባት፣ ብሩህ ቢጭ መልክ ያለው ሙጫና፣የባርያዎች ንግድ ያካዱ እንደነበረ ይታመናል፡፡ ከዩዋን ሥርወ
መንግሥት (Yuan dynasty) ጀምሮም ከአፍሪካ አህጉር ጋር ቀኝተኛ የሆነ የንግድ ግንኙነት
በመጨመርና ማጠናከራቸው ተዘግቧ ይገኛል፡፡ ይህውም የቻይናውያን ሣንቲሞችና የሸክላ ሥራ
በአፍሪካ ምድር መሬት ውስጥ ተቀብረው መገኘታቸውን በታሪክ ቅርሶች ጥናት ተረጋግጦል፡፡
ምንም እንካÿን፣ይህ ጥንታዊ የሆነ የንግድ ግንኙነት ቢኖራቸውም ቅሉ የቻይናና አፍሪካ ሁለትዩሽ
ግንኙነት ታሪክ ላቅ ወደአለ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷች በሁለቱም በኩል ሳያድግ እስከ ሃያኛው ክፍለ
ዘመን ድረስ ቆይቷል፡፡ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረች ግዜ ቻይና ከተቃወሙትና እውቅና ካልሰጡ
አምስት አገሮች ውስጥ እንደሆነች ታሪክ ይመሰክራል፡፡ በዓለም ፖለቲካ ቀዝቃዛው ጦርነት ተብሎ
በሚታወቀው ዘመን የቀ.ኃ.ሥ ኢትዮጵያ መንግስት ከምዕራባዊያን አገሮች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራት፡፡
በ1967 እኤአ ቻይና የኤርትራ ህዝባዊ ሃርነት ግንባር(ኤህሃግ) ትደግፍ ሰለነበረ በቻይናና ኢትዮጵያ
መኃል የሻከረ ግንኙነትና ያለመግባባት ተፈጥሮ ነበር፡፡ ነገር ግን ሁለቱ አገሮች የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት
በዲሲንበር አንድ 1970 እኤአ ሲጀምሩ ቻይና፤ ኤርትራ የኢትዮጵያ ግዛት መሆኖን በአንፃሩ
ኢትዮጵያም፤ ታይዋን የቻይና ግዛት መሆኖን እውቅና በመሰጣጣታቸዉ መግባባት ተጀመረ፡፡
የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ቹኤንላይ (Zhou Enlai) በጀንዋሪ 1964 እኤአ ኢትዮጵያን ጎበኙ፡፡ ቀ.ኃ.ሥ
በኦክቶበር 1971 እኤአ ቤጂንግ በጎበኙ ግዜ ማኦ ሴቱንግ (Mao Zedong) የደመቀ አቀባበል
አድርገውላቸው፡፡ የሁለቱ አገሮች ወዳጅነታቸው እስከ 1974 እኤአ ድረስ ለአጭር ዓመታት ተጠናክሮ
ቀጠለ፡፡
2- የሹማምንቶቹ ግንኙነትና የውል ስምምነቶች
በኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮት በፈነዳ ግዜ የኢትዮጵያ ወታደራዊ መንግስት(ደርግ) ከሶቨየት ህብረት
መንግስት ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመመስረቱ ከቻይና ጋር የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየረገበ
ሄደ፡፡ የቻይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪያን ኪችእን (Qian Qichen)
በ1989 እኤአ በጀንዋሪ 1991 እና በጀነዋሪ 1994 እኤአ በኢትዮጵያ ጉብኝት አደረጉ፡፡ በሜይ 1996
እኤአ የቻይና ፕሬዜዳንት ጃንግ ዚሚን (Jiang Zemin) ኢትዮጵያ ጎበኙ፡፡
በ1991እኤአ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዬታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት(ኢህአዲግ) በትረ መንግስቱን
ከተቆጣጠረ በኃላ የኢትዮጵያና የቻይና መንግስታት ዲፕሎማሲያዊና የሁለትዬሽ የንግድ ግንኙነቷች
እየተጠናከረ መጣ፡፡ በሁለቱ ሃገራት መኃል በቻይና ኮምኒስት ፓርቲና በኢትዮጵያ ህወሃት/ኢህአዲግ
መንግስታት የሁለትዬሽ ግንኙነት ከ1991 እኤአ በኃላ በከፍተኛ ደረጃ ተመነደገ፡፡ መለስ ዜናዊ ቅርስና
ውርስ (ከ2005 እስከ 2009 እኤአ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት
(Democratic Developmental State Model) ያቀነቅን ነበር፡፡ የህወሃት/ኢህአዲግ ፖለቲከኞች
የሚሰጡት የሃኪም የመድሃኒት ማዘዣ ዲሞክራታይዜሽን ከልማት ጋር አይስማማም ወይ
አይጣጣምም፡፡ በዲሞክራሲና እድገት ምንም ግንኙነት የላቸውም፣ አሊያም ያለዲሞክራሲ እድገት
ያስመዘገቡ አገሮች አንዶ ቻይና ናት በማለት ልማታዊ መንግስት Developmental State Model
ተጠመቁ ደቀ መዝሞሮቻቸውን የህወሃት/ኢህአዲግ ካድሬዎችን አጠመቁ፡፡ መጠመቅና ማጥመቁ ላለፉት
ሁለት አስርት ዓመታት ተከወነ፡፡
በጁን 2001 እኤአ የኢትዮጵያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤጂንግ በመጎብኝት “አንድ ቻይን”
መርሃ ግብርን በመደገፍ ቻይና ከታይዋን ጋር ያላትን ጠብ ከቻይና ጋር በመወገን ድጋፉን ገለፀ፡፡
በዲሴንበር 2003 እኤአ የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ዊን ጂያባኦ(Wen Jiabao) የኢትዮጵያ በመጎብኝት
የቻይናና አፍሪካ ህብረት ፎረም መክፈቻ ስነስርዓት ላይ ተገኙ፡፡ በዲሴንበር 2004 እኤአ የኢትዮጵያና
የቻይና ባለሥልጣናት ህግ አውጭ አካላት በቤጂንግ ስብሰባ በማድረግ በሰጡት የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ
ሁለቱ አገሮች የጋራ ግንኙነታቸውን በሁሉም መስክ ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላቸው መስማማታቸውን
አበሰሩ፡፡ በሜይ 2007 እኤአ የቻይና ምክትል የንግድ ሚኒስትር ዋንግ ቻኦ( Wang Chao) አዲስአበባን
በመጎብኝት 18.5 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር የእዳ ስረዛ ስምምነት ፊርማቸውን አኖሩ፡፡ በፊብሪዋሪ 2008
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የቻይና ኮንስትራክሽን (ግንባታ) ሚኒስትር ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር አዲስ አበባ ውስጥ በመገናኝት
ሁለቱ ሃገራቷች በህብረት ለመስራት ያላቸውን ፅናት በድጋሚ ገለፁ፡፡
በዲሴንበር 6/2011እኤአ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት የቻይና አስመጭና ላኪ
ባንክ( Chinese Export and Import Bank) በኩል የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት 11.4
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ በግዜው ገልጸዋል፡፡ ብድሩ ለናሙና ያህል
ለመግለፅ፡-የኢትዮጵያ ስካር ኮርፖሬሽን 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና ልማታ ባንክ (China
Development Bank Corp.) እንዲሁም ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት
የብድር ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ
ሆንጃይ( Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ
ገልጸዋል፡፡አንዱ ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች
ግንባታ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር
አቅርቦት ከፍ ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4
ቢሊዮን ዩኤስ ዶለር (272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሚኒስትር የቻይና ኮንስትራክሽን ካንፓኒዎች የኢትዮጵያን የመንገድና ሌሎች መሰረተ
ልማት ዘርፍን እንዲያግዙና እንዲሰሩ ጋበዙ፡፡ በዚሁ አመት የቻይና የብሄራዊ ህዝባዊ ኮንግረሰ ቆሚ
ኮሚቴ ሊቀመንበር ኢትዮጵያን ጎበኙ፤ የመንግስት ሹማምንትና የፖለቲካ መሪዎች ጋር መከሩ፤
ከፕሬዜዳንት ግርማ ወልደ ጊርጊስ ጋርም የሁለትዬሹን የንግድ ግንኙነት ለማጠናከር ተስማሙ፡፡
የሁለትዬሹ ግንኙነት ስምምነቶች መኃል፤ የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ ስምምነት(1971፣1988ና
2002)፣የንግድ ስምምነት(1971፣1976)፤የንግድ ፕሮቶኮል(1984፣1986፣1988)፤ የንግድ፤ የኢኮኖሚና
የቴክኖሎጂ ስምምነት (1996) እና የጋራ እድገትና የኢንቨስትመንት ጥበቃ ስምምነት(1988)፡፡ በሜይ
2009 ሁለቱ ሃገራት ንግድና ኢንቨስትመንታቸውን ለማጠናከር በሚል መንትያ ግብር ለማጥፋት
ስምምነት ላይ ደረሱ፡፡
ሚያዝያ 29 ቀን 2006 እንደ ኢትዬጵያዊያን አቆጣጠር (በ2014 እኤአ) ‹‹የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ
ኢቺያንግ የተመራው የቻይና ከፍተኛ የመንግስትና የቢዝነስ አመራሮች የተካተቱበት የልዑካን ቡድን
የአስር ዓመት ዘላቂ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ሊፈራረም ከኢትዮጵያ አቻቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር
ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር በተገኙበት በታላቁ ቤተ መንግስት በተካሄደው ሥነ ሥርዓት አስራ ስድስት
ያህል ስምምነቶች የተፈራረሙት፡፡
በሁለቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፤ የሁለቱ አገሮች የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ያላቸው ሰዎች ያለ ቪዛ
መመላለስ የሚያስችላቸው ስምምነት የተፈረመ ሲሆን፤ ቀጥሎም በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣኖች
የተፈረሙ ስምምነቶች በባህል ትብብር፣ በሲቪልና የንግድ ህግ ጉዳዬች፤ በኢንዱስትሪና የኢኮኖሚ ዞኖች
ምስረታዎችና ከወለድ ነፃ የሆነ ብድር ለመስጠት የተደረጉት ስምምነቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡
በዕለቱ ከተፈራረሙት መካከል የሁለቱ አገሮች የገንዘብ ሚኒስትሮች በጋራ አጥንተው ለፊርማ ያቀረቡት
እኤአ ከ2015 እስከ 2024 ድረስ የሚቆይ የአሥር ዓመት ሁሉን አቀፍ ማዕቀፍ (Comprehensive
Framework Agreement) የስምምነት ፊርማን ያካትታል፡፡
3- የምጣኔ ሃብት ግኑኝነቶች
በሁለቱ ሃገራት መኃል ያለ የምጣኔ ሃብት ግኑኝነቶች አንድ ወጥ ማለትም ቻይና ትልቁን የውጭ እርዳታ
ድርሻ በማበርከት (በአመዛኙ በቻይና ካንፓኒዎች በሚሰሩ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ጋር የተያያዘ
የውጭ እርዳታና ብድር እንደምትሠጥ ይታወቃል) የቻይና ኢንቨስትመንት እድገት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ
ውስጥ ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው እርካሽ አላቂ የፍጆታ ዕቃዎች በአመዛኙ እንደሚበልጥ
ማለትም ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና በሚላኩት የግብርና ዘርፍ ጥሬ እቃዎች አናሳ መሆኑን መረጃዎች
ይገልጻሉ፡፡ ቻይና ወደ ኢትዮጵያ የምትልከው ሸቀጥ ብዙ ሲሆን በአንጻሩ ቻይና ከኢትዮጵያ
የምታስገባው ዕቃዎች አነስተኛ ናቸው፡፡
Ethiopia earns over 3 billion USD from exports (coffee, chat, live animals, fruits and
vegetables, flower, food and beverage, tea, cereals, oil seeds, spices, honey and footwear
among the products. The products were exported to 133 countries including Somalia,
China, Germany, Netherlands, Saudi Arabia, Switzerland and USA. (The Ethiopian
Herald 0n 5 September 2013)
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“ከኢትዮጵያ 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ከውጭ ንግድ ገቢ አግኝታለች የተላኩት ጥሬ የግብርና ምርቶች
(ቡና፣ ጫት፣ የቁም ከብቶች፣ ፍራፍሬና አትክልት፣ አበባ፣ ምግብና መጠጦች፣ ሻይ፣ ጥራጥሬ፣ ሠሊጥ፣
ቅመማ ቅመሞች፣ ማር፣ ዋናዎቹ ናቸው፡፡) ምርቶቹ ወደ 133 አገራቶች የተላኩ ሲሆን ሱማልያ፣ ቻይና፣
ጀርመን፣ ኒዘርላንድሰ፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ሲዊዘርላንድና አሜሪካ ናቸው፡፡ (የኢትዮጵያ ሔራልድ 5
ሴፕቴንበር 2013)” የቻይና ወደ ውጭ (ወደ ኢትዮጵያ) የሚላክ አላቂ የፍጆታ ሸቀጥም የኢትዮጵያ
ኢኮኖሚ ሲያድግ አብሮ ያድጋል፡፡ ለየኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የቻይና እርዳታና ኢኮኖሚ እድገት ማበረታቻ
ማድረግ ኢትዮጵያ ወደውጭ ሀገራቶች ምትልከው ጥሬ እቃዎች እንዲጨምር አድርጎል ይላሉ፡፡ ቻይና
“ንግድ ንግድ ነው!” በሚለው መፈክራቸው የምዕራባዊያን አገሮች እርዳታ ሰጭዎች ሁሉ የኢትዮጵያ
ህግና የፖለቲካ ሁኔታን ለመለወጥ የሚጥሩ አገሮች በኢትዮጵያና በቻይና መንግስታት ኢዲሞክራሲያዊ
አቆም ነቀፊታን አስገኝቶላቸዋል፡፡ “ኢትዮጵያ ጥሬ የግብርና ምርቶችን ወደ ዉጭ በመላክ በ2015 እኤአ
6.58 ቢሊዬን ዶለር ለማግኘት የኢትዮጵያ የአምስት አመት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 2010
እኤአ ታትሞ ቢወጣም አጠቃላይ የውጭ ንግድ ድርሻ አንድ ሦስተኛ እንደሆነ ይታወቃል፡፡”
Ethiopia planned to earn $6.58 billion a year from agriculture exports in 2015, according
to a five-year economic plan published in 2010, when total exports were about a third of
that amount. In the 12 months through July 7, the end of the Ethiopian fiscal year,
shipments fell 2 percent to $3.08 billion from a year earlier.

4- ቀጥተኛ እርዳታ
ቻይና ለኢትዮጵያ ከምትሰጠው እርዳታ ውስጥ የህክምና ባለሙያዎችና አስተማሪዎች፤በሃገረ ቻይና
ለኢትዮጵያዊያን የትምህርት እድል መስጠት ይገኝበታል፡፡ በዲሴንበር 2008 የቻይና ምክትል የትምህርት
ሚኒስትር በገለጹት መሰረት ቻይና የሙያ ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ በመክፈት 3000
ተማሪዎችን በተለያዩ ሙያ ዘርፍ በምህንድስን፤ አውቶሞባይል፤በኪነ-ሕንጻ ጥበብና በግንባታ ዘርፍ
ለማሰልጠን ቃል ገቡተው ትምህርት ቤቱን አዲስአበባ (ሾላ አካባቢ) ገንብተዋል፡፡ በጁን 2009 የቻይና
አንባሳደር በጡሩነሽ ዲባባ ፔኪንግ ሆስፒታል ስም (ሁለት የወርቅ ሜዳልያ በፔኪንግ ተሸላሚ በመሆኖ)
ለመስራት አቃቂ 6000 እስኮይር ሜትር ቦታ ተሠጥቶቸው 100 አልጋዎች ያሉት ዘመናዊ ሆስፒታል
ከነሙሉ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎቹና የህክምና ዕቃዎች ቃል ገቡተው ገነቡ፡፡
በጀነዋሪ 24/2012 እኤአ የቻይና መንግስት ለአፍሪካ ሃገራት፣ በአዲስ አበባ (ከርቸሌ እስር ቤት) ውስጥ
የአፍሪካ ህብረት ፅህፈት ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ሃያ ፎቅ ህንፃ፣ከተሞላ የቢሮ ዕቃዎች በ200
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር በማውጣት እራሳቸው ገንብተውና ሰርተው አስረክበዋል፡፡
“JOHANNESBURG, South Africa — The African Union today opened its Chinese-built
headquarters in Addis Ababa, Ethiopia, a towering $200-million complex that has been
called "China's gift to Africa."
The new AU headquarters is Addis Ababa's tallest building, its 20-story tower
dominating the cityscape of Ethiopia's tidy capital. African heads of state are meeting
this weekend for their inaugural summit at the facility's massive new conference hall,
which can seat 2,500 people.”
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤የቻይና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ
የቻይና መንግስት ከ1949 እኤአ (ከስልሳ አምስት አመታት በፊት ጀምሮ እስከአሁን) በአንድ ፓርቲ፤
በቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤ ያለተቀናቃኝ ህዝቡን የገዛ መንግስት ነው፡፡ የቻይና መንግስት ስብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ባለማክበር ተወዳዳሪ የሌለው መንግስት ነው፡፡ የቻይና መንግስት በሶሻሊስት
የእዝ ኢኮኖሚ የግብርና፤ኢንደስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በመንግስታዊ ሞኖፖል የተያዘበት አገር ነው፡፡
ቀጥለን የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤የቻይና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምን ዓይነት እንደሆነ እንገመግማለን፡፡
በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት
ቻይና መንግስት ለኤርትራን መንግስት እውቅና ሰጥተዋል የኢትዮጵያ መንግስት ለታይዋንና ለቲቤቱ መሪ
ለዳይላላማ እውቅና የመሰጠት መብት የለውም፡፡
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የቻይና መንግስት በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት መርህ አለኝ ቢልም ከኢትዮጵያ
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ጋር በቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ በተለይ በኢንተርኔትና
በሞባይል
አገልግሎቶች ላይ ስለላ በማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ነፃ ጋዜጠኞችን፣ ዲያስፖራዎችንና ምሁራኑን
ለወያኔ በመሰለል ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል፡፡
አንድ ሃገር አንባገነን መንግስት ሆነ አልሆነ፤ ፀረ ህዝብ ሆነ አልሆነ፤ ስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች
አከበረ አላከበረ፤የአናሳ ዘውጌ መንግስት ሆነ አልሆነ፣በሙስናና ኢፍትሃዊነት ታወቀ አልታወቀ፤ የቻይና
ኮምኒስት ፓርቲና መንግስት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው መሠረት አብሮ በመስራት የገባበትን ሃገር ጥሬ እቃ
ቤንዚን፤ወርቅ፣ ብረት የግብርና ምርቶች ወዘተ አብሮ በመዝረፍ ግብረገብነትና የሞራል እሴት የሌለው
መንግስት ነው፡፡
ዲሞክራሲያዊ መብቶችና፣ ምርጫ ለቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤ በምድራዊው ዓለም ሳይሆን በሰማያዊው
ዓለም የሚታሰብ ቢሆንም የቻይና ህዝብና የዴሞክራሲ ትግል ከታይማን አደባባይ ግድያና ርሸና ጀምሮ
የተዳፈነ እሳት ነው፡፡
የፕሬስ ነፃነት፣ጋዜጣ፣ድረ-ገፅ፣ ኢንተርኔት፤ ወዘተ ከ1949 እኤአ ጀምሮ በቻይና መንግስትና ኮምኒስት
ፓርቲ፤ቁጥጥር ስር ይገኛሉ፡፡ መሬት፣ ባንክ ኢንሹራንስ፣ ቴሌኮምኒኬሽን፣ መብራት ኃይል ወዘተ
በአጠቃላይ የግብርና፤ኢንደስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በልማታዊ መንግስት ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ስርአቱ
በፖለቲከኛ ካድሬዎች ሙስናና ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኝ እሙን ነው፡፡

20

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ምዕራፍ {2}
ቻይናዉያን መጡ! ራሻውያን ወጡ! ድራገኖቹ መጡ ድብዎቹ ወጡ!
‹‹ቻይና በአፍሪካ ውስጥ!››ቻይና በሃገረ አፍሪካ ምን እየሰራች ነው! እንዴት እየሰራች ነው ለምን!
የሚለውን በጥልቅ ማጥናትና መመርመር የአፍሪካ ምሁራን ዋነኛ ሥራ መሆን ይገባዋል፡፡ የቻይና
የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስራ በአፍሪካ ጥልቅ ነው፡፡ ከ2009 እስከ 2012 እኤአ የቻይና ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንት በአፍሪካ ውስጥ እድገቱ በየዓመቱ 20.5 በመቶ ደርሶል፡፡ የቻይናና የአፍሪካ የንግድ
ግንኙነት በ2012 እኤአ 195.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ሲገመት በ2015 እኤአ 385 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
ይደርሳል ተብሎ ይገመታል፡፡ የቻይና መንግስታዊና የግል ዘርፎች ካንፓኒዎች በመንገድ ሥራ፤በባቡርና
ሐዲድ መዘርጋት፤ሆስፒታል፤ ትምህርት ቤት፤ስታዲየምና የሙያ ማሰልጠኛዎች ወዘተ ለአፍሪካ ሃገራት
በማድረግ የቴክኖሎጂ ሽግግርና እውቀት ያካፍላሉ፡፡
የቻይና መንግስታዊ ኢነርጂ ካንፓኒዎች፤ ነዳጅ የሚገኝበት ስፍራ በመፈለግ፤የማእድን ሃብት
ወርቅ፤ፖታሽ፤ ብረት፤ወዘተ በማሰስ ስራ ተጠምደዋል፡፡ የቻይና ማኒፋክቸሪንግ ካንፓኒዎች በአፍሪካ
ከተሞች ውስጥ በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ የቻይና በግል ዘርፍ የተሰማሩ ካንፓኒዎች ደግሞ በግብርና፤
በኢንደስትሪና፤በአገልግሎት ዘርፎች ገብተው በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡
የአፍሪካ ሃገራት ከቻይና ጋር ያላቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊስና ግንኙነት በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተና
ደካማ ጎኑ ቢያይልም በዘዴና በቡልሃት ከጋራ ጥቅም አንፃር ያከናውኑታል፡፡ ለምሳሌ የአንጎላ መንግስት፤
በአንጎላ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ለነፃነት (Angola’s Popular Movement for the Liberation of Angola
(MPLA) ከቻይና መንግስታዊ ኢነርጂ ካንፓኒ ጋር በመስማማት፤ በአንጎላ ነዳጅ ፈልጎ በማውጣት፤
ቻይና በነዳጅ ፍጆታ ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገቶን ማስመዝገብ ችላለች፡፡ ቻይና 2012 እኤአ 40 በመቶ
የሚሆነውን ነዳጅ ከአንጎላ በማስገባት ቻይና በነዳጅ ሃብት ምንጭነት ከሳዑዲ አረብያ ሁለተኛ ሃገር
እንድትሆን አድርጎታል፡፡ የቻይና መንግስታዊ በአንጎላ ነዳጅ ፈልጎ ያወጣበትን ኢንቨስትመንት ብድር
ለመክፈል የአንጎላን የነዳጅ ሃብት በመቆጣጠር፤ በወለድ አግድ ይዞ ወደ ቻይና በመላክ ብድራቸውን
ይከፍላሉ፡፡ እንዲሁም ከነዳጅ ሃብት ሺያጭ የሚገኝ ገቢን የቻይና መንግስታዊ ካንፓኒዎች በአንጎላ
መስረተ ልማት በመስራትና የተሰራበትን ብድር ነዳጅ በመስጠትና በመክፈል ላይ ይገኛሉ፡፡
African states today exercise significant leverage over their foreign affairs. In their
relations with China, they deftly maneuver weaker positions into tactical advantages.
Angola’s Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA), for example,
successfully capitalizes on China’s quest for sustainable energy sources to fuel its
economy. China in 2012 imported nearly 40% of Angolan oil, making it China’s biggest
energy source second only to Saudi Arabia. This suggests that China today is
considerably more dependent on Angola than Angola is on China. Revenue from the oil
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sales is converted into infrastructure contracts undertaken specifically by Chinese firms
and used to repay Chinese loans. The pricing of the oil shipments, local-content
considerations, and the MPLA’s local role in the process are all determined by the
MPLA.
ኢህአዲግ መንግስት ከ2005 እኤአ ጀምሮ የሰሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ ኢትዬጵያ የተበደረችውን
ዕዳ በመክፈል ላይ ትገኛለች፡፡ በ2006 እኤአ የቻይና ዜድቲኢ(ZTE) ካንፓኒና የኢትዬጵያ
ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ1.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ የንግዱ ስምምነት በኢትዮጵያ ኮሞዲቲ ኤክስቼንግ
ተከናውኖል፡፡ ከሠሊጥ ምርት ሺያጭ የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ ገቢ በኢትዬጵያ ንግድ ባንክ በኩል
ተሰባስቦ የቻይና መንግስት ዕዳን ለመክፈል ይውላል፡፡ ቻይና የኢትዮጵያን ሠሊጥ ወደ ሃገሮ በማስገባት
ከዓለም ትልቆ ሃገር ለመሆን ችላለች፡፡
Ethiopia’s ruling People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) similarly exploits
Chinese demand for biofuels to boost exports and buttress its statist agenda. Since
2005, the regime has relied on sesame exports to repay Chinese loans. A portion of the
2006 $1.5 billion credit signed between China’s ZTE and Ethiopia’s Telecommunications
Corporation (now Ethio Telecom) provided for repayment in sesame seeds, with the
terms of trade set by the Ethiopian Commodity Exchange. Foreign currency earned
through the sales is appropriated by Ethiopia’s state-owned Commercial Bank and used
to fund Chinese projects in what effectively amounts to a revolving credit facility. China
today is the world’s largest net importer of Ethiopian sesame.
China in Africa – investment or exploitation | Inside Story | Al Jazeera Tv (video), May 4,
2014
May 5, 2014 | Filed under: News & Views,News Feature | Posted by: Zehabesha
China in Africa: investment or exploitation?
Premier Li Keqiang shrugs off problems as “growing pains” and says relationship is
based on equality and mutual benefit. China’s Premier Li Keqiang is making his first
visit to Africa since taking office last year. The week-long trip will take him to Ethiopia,
Nigeria, Angola and Kenya.China is investing billions of dollars in Africa but Beijing has
been accused of exploiting the continent’s vast mineral and energy resources, at the
expense of local people. Premier Li has dismissed talk of any problems as “growing
pains” and “isolated incidents”.
China has been Africa’s biggest trade partner since 2009. Bilateral trade stood at just
under $11bn in 2000, by 2006 this figure had jumped to nearly $60bn and last year
bilateral trade had soared to $210bn. Chinese investment in African countries has also
risen some thirty fold in the past ten years. Foreign direct investment went from
$500mn in 2003 to almost $15bn by 2012. And last year, China pledged $20bn in loans
for infrastructure development. Premier Li called on Chinese companies to “shoulder
responsibility” for local communities in Africa, adding: “I wish to assure our African
friends in all seriousness that China will never pursue a colonialist path like some
countries did or allow colonialism, which belonged to the past, to reappear in
Africa.”But what is at stake for African countries, and who stands to gain the most from
the China-Africa relationship?
2 Responses to China in Africa – investment or exploitation | Inside Story | Al Jazeera Tv

(video), May 4, 2014

In my opinion what China is doing in terms of investment is a good thing, not bad at
all. As far as I am concerned I applaud any one that goes in there and turn that place
upside down industrially. It does not matter who is doing it (I prefer Western Nations)
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but if China is the one that is going in there with a gusto, so be it. That place has been
relying solely on what is sprouting out of the soil for too long. In the meantime, I don’t
mean that the country should abruptly abandon its current agriculture dominated
economy but just like Brazil and Argentina it should start scaling it down at a fast pace
and move toward an all out industrialization. China, Japan, Good Ole USA and every
industrialized nation going in there with chisel, hammer and cranked up fabricating
machines, I am for it. Someone has to wean the people we left behind off subsistence
livelihood dependent mainly on agriculture. I have seen what political dividends
industrialization creates from the experience of other countries that used to depend
solely on agrarian economy. From what I have seen, the opposition is dangerously
fragmented. It has presented itself as something beyond repair and sadly it is a lost
cause. Some have found a safe haven with that goon in Asmara, some just roam around
in DC and Minnesota, some still ‘hiding’ with their ‘big guns’ in tow somewhere who
knows where it is, some in the lecture rooms still learning (sharpening and upgrading
their machetes/Menchaas just to murder poor farmers of a different ethnic group) how
to pitch one ethnic group against another at some ivy schools, some still gulping down
sugar spiked sundaes at some missionary halls. They are strewn around everywhere and
still spreading poison among peace-loving peoples who have lived in exemplary harmony
for centuries. If I have any plausible respect for any opposition is for those few groups
who are in a thick of it back home still shouting for democratic and human rights from
the top of their lungs in the streets of Addis(Finfine). All my honor goes to them!!! Just
try to picture our country, say, the current regime back home withered away overnight.
Can you imagine the picture to follow? O my Goodness!!! Oh My Goodness Gracious!!!
All I want say is May Allah Save Our People!!!!!!
Ittu Aba Farda
May 7, 2014 at 5:10 pm
My preference are the Western Nations too, an I had been saying for a very long time
that they should stop being only takers out of Africa, but start being investors; yet all
that fell on deaf ears. Surs as I had vision decades ago China is doing what Western
Nations didn’t do for over five hundred years.
Hank Wilson
May 12, 2014 at 3:00 pm
In May 1992, the government issued a detailed proclamation on investment and
established and Investment Authority accountable to the Board of Investment. This
proclamation was further revised in June 1996. Ethiopia's investment code provides
incentives for development-related investments, reduces capital entry requirements for
joint ventures, permits the duty free entry of capital goods (except computers and
vehicles), opens the real estate sector to expatriate investors, extends the losses carried
forward provision, cuts the capital gains tax from 40 to 10 percent, and gives priority to
investors in obtaining land for lease.
The investment code identifies certain sectors that are reserved for the government
retains the exclusive right to generate and supply electricity, other than from
hydropower, above 25 megawatts. Other investment areas exclusively reserved for the
government include air transport service using aircraft with a seating capacity of more
than 20 passengers or with a cargo capacity greater than 2700 kilograms, rail transport
services, and telecommunication services, including the internet, only in partnership
with the government.
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The investment areas reserved for Ethiopian nationals include banking and insurance,
the generation and supply of electricity other than hydropower up to 25 megawatts,
air transport services with seating capacity up to 20 passengers or cargo capacity up
to 2700 kilograms, and forwarding and shipping agency services.
Ethiopia reserves many businesses in the service and trade sectors for domestic
investors. These areas include: broadcasting, retail and wholesale trade (except in
petroleum and locally produced goods), import trade, export trade of local
agricultural products, small and medium-scale construction, bars and nightclubs,
small hotels and restaurants, travel agencies, car and taxi services, bakery products,
grinding mills, barber shops and beauty salons, goldsmith shops, tailoring services,
building and vehicle maintenance services, saw milling, customs clearance, museums
and theaters, and printing.
The Ethiopian government reviews investment proposals in a non-discriminatory
manner; the screening process is not regarded as an impediment to investment, a
limit to competition, or a means of protecting domestic interests.
Foreign firms are welcome to invest in privatization efforts of the Ethiopian
government, although in some instances it promotes joint ventures with Ethiopian
private concerns rather than outright sales. Foreign firms participate through
consultancy services preparatory to privatization or through tendering on advertised
privatization opportunities.
There are no discriminatory or excessively onerous visa, residence, or work permit
requirements against foreign investors. Foreign investors do not face unfavorable tax
treatment, denial of license, discriminatory import or export policies, tariff or nontariff barriers, etc.

(Source: www.ethioembassy.org.uk, Ministry of Trade and Industry website)

© Copyright 2012 Government of Ethiopia
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ምዕራፍ {3}
የቻይና መንግስት በኢት ጵያ ኢኮኖሚ የሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ
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We may not take such investment as direct investment as such since they are
fundamentally the government’s investment. However, given that some of the
major projects, such as the investment in the telecom, may not be realized without
Chinese financing, we have referred to the Chinese investment in this venture as
quasi-investment. They are important in showing the Chinese engagement in the
country than the level of Chinese direct investment in Ethiopia as such . Table 4a
shows the magnitude of such investment in some sectors.
Table 4a: A Snap Shot Picture of Chinese Share of Ethiopia’s Foreign QuasiInvestment by sector in 2006
Sector
China
Total
China share as
a% of the total
1 Agriculture
9,611,395
2,769,753,619
0.35
2 Manufacturing
266,895,552
4,888,908,895
5.46
3 Mining
6,957,130
10,608,458
65.58
-Solid Minerals
-Oil and gas
-Other minerals*
4 Transport*
352,570,000
356,220,000
99.02
5 Electricity and Water 143,688,557
1,819,542,221
7.89
6 Telecommunication
2006
12,113,000
34,520,000
35
2007
1,027,600,000 1,048,600,000
97.99
7 Other business
33,097,324
2,614,800,837
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services and relevant
ministries**
Total

Chinese Wall in Ethiopia
1,852,532,958

13,535,999,000

13.68
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The venture is also a good training ground for Chinese firms to work in other
African/developing countries. Our discussion with some of our informants at the
Telecommunication Corporation reveals that it seems that the Ethiopian
government officials are concerned only with short
run issues related to expansion of the telecommunication infrastructure without
worrying about the long-run operational costs, quality and related issues. It was
also transpired in our discussion that the Chinese are well organized, with skilled
personnel and skilled negotiators while the Ethiopians are in bad shape in all these
areas of expertise when such deals are negotiated and agreed upon, not to mention
the political mussel of the Chinese over the Ethiopian telecom experts owing to
their connection with the top Ethiopian government officials. Thus, the initial
condition between China and its counterpart in Africa, as demonstrated by the
Ethiopian case, determines how much an African country may benefit from its
economic engagement with China. It is also fair to infer that what is happening in
Ethiopian telecom could be found in all big projects that Chinese firms run in
collaboration with both the Ethiopian government and the African governments at
large.
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Telecommunications
Ethiopia was faced with the task of dramatically increasing the number
of the existing 160,000 telephone lines and extending the service into
rural areas, where most of the population live. In 1996 the Ethiopian
Telecommunications Authority was split in two; the new Ethiopian
Telecommunications Authority is responsible for regulating the industry,
while the job of Telecommunications Corporation (ETC) is to expand
and improve the services and revitalize the infrastructure.
In line with the policy of devolving power to the regional states, ETC has
been decentralized so that the individual states are responsible for
providing their own telecom services; decision-making now takes place
at local level.
The main objectives are to support the free-market economy and
investment ventures and satisfy the demands of the private sector and
to fully participate in the rural development programme. This year ETC
launched its three-year Accelerated Development Programme (ADP). Its
aim is to increase the telephone density rate from one phone for every
1000 people to one phone for every 100. By the end of the millennium
there should be 760,000 lines. The required 600,000 additional lines
have been procured and state-of-the-art digital exchanges and
transmission equipment for more than 120,000 lines have already been
installed in some rural and urban areas.
In addition, more than a thousand villages will soon have phones,
thanks to the installation of 470 Very Small Aperture Terminals (VSATs)
and about 200 Digital Radio Multi-Access Subscriber Systems
(DRMASs). Eighty of the latter have already been installed. Outdated
open wire systems will be replaced. By the year 2000 each village will
have at least one phone and the rural areas will begin their link into the
global information network.
For international traffic ETC uses an earth satellite station. An additional
satellite station will begin operating in the northern part of the country by
the end of 1999. Internet services began in January 1997 and are
currently being upgraded; the number of lines available to internet users
recently doubled and a more efficient service will in future be provided to
the business community, educational, health and agricultural sectors at
competitive rates. In future the VSAT system will provide internet, digital
TV services and interactive distance learning access, which will link
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higher education institutions with many colleges in the more distant
regional states.
A 36,000 line capacity GSM mobile telephone service will provide Addis
Ababa with mobile phones by the end of the year. They will be supplied
to the regional states in the next phase.
The investment required for all these developments will be raised mainly
through ETC's revenue and profits as these are now fed back into the
company and not channeled to the government as they were under
previous regimes. Furthermore the government is now encouraging the
participation of domestic and foreign private investment in the
telecommunications sector. ETC is one of the most efficient public
enterprises and is highly profitable. Its rate of return now averages 17%
on total assets, and its average profit margin is 28%.
Services
Opportunities exist for private investment in the following services:
• exporting the country's various products except traditional export
products like raw coffee, oil seeds, pulses, etc. by way of
undertaking market promotion, quality improvement or packaging;
• construction ,comprising first grade contracting and rental of
construction machinery as well as real estate development;
• social services, such as health, education and sports facilities;
(Source: www.ethioembassy.org.uk)
© Copyright 2012 Government of Ethiopia
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Table 4b: Chinese engagement in the Ethiopian Power Sector
Company
Type of Work
In
In million$ at
Millions
2009 rate of
of Birr
12.45/$
Power Generation
Tekeze
CWGS JV
Construction of Arch 2,746.05
220.57
Hydroelectric
(China)
Dam Head race
Project
Tunnel
Tekeze
CWBEC
Design, Supply and
293.79
23.60
Hydroelectric
(China)
Erection Mechanical
Project
& Electrical
Equipment
Tekeze
JV Jppc and
Design, Supply and
53.08
4.26
Hydroelectric
CCC
Erection of 230kv
Project
(China)
S/S
Tekeze
JPPC
Design, Supply and
78.67
6.32
Hydroelectric
(China)
Erection of 230kv
Project
Transmission Line
Finchaa -AmertiCGGC
Design, Procure and
1,219.12
97.92
Neshe Melti
(China)
Construction of the
Purpose Project
Plant
Beles Hydroelectric
CMEC
Design, Manufacture
613.32
49.26
Power Project
(China)
CIF Supply,
Transport,
Loading/Unloading
erection test and
commissioning
Genale Dawa
CGGC
Design, Manufacture 5,770.66
463.51
(GD3)Hydroelectric
(China)
CIF Supply,
Power Project
Transport,
Loading/Unloading
erection test and
commissioning
Chemoga-Yeda
Sinohydro
Design, Manufacture 7,100.45
570.32
Hydroelectric
(China)
CIF Supply,
Power Project
Transport,
Loading/Unloading
erection test and
commissioning
Harena Messobo &
Hydro
Design, Manufacture 3,198.40
256.90
Adama Nazreht
China
CIF Supply,
Transport,
Wind Power
Corporation
Loading/Unloading
Project
erection test and
Project
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commissioning
Power Generation Total
Power Transmission
Tekeze-IndaSilassie-Humera
(China)

21,073.53

1,692.65
150.00 12.05

Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

211.51 16.99

Bedele-Metu Power
Transmission Project

(China)

115.00 9.24

Bedele-Metu Power
Transmission Project

(China)

94.57 7.60

Bahir Dar-Debre Markos-Addis
Ababa Power Transmission
Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis
Ababa Power Transmission
Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis
Ababa Power Transmission
Project
Gibe III-Addis Ababa
Transmission Line Contract

China CAMC Engineering Co. Ltd

410.54 32.98

Shingai Electric Group Co. Ltd

388.81 31.23

Shingai Electric Group Co. Ltd

609.70 48.97

TBEA (China)

933.78 75.00

Finchaa -Gedho- Gefersa
Power Transmission Project

CWBEC (China)

135.00 10.84

Finchaa -Gedho- Gefersa
Power Transmission Project

CGGC (China)

246.76 19.82

Koka -Dire dawa Power
Transmission Project

CWBEC & JPPC (China)

1,111.54 89.28

Transmission Total

4,407.21353.99

Universal Access Program
Sawla Key Afer Project

China Wanbao
Engineering Co.
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ADB II Financed Project

CAMCO
International, China

supply of OHL
Accessaries

9.88

0.79

ADB II Financed Project

China National Ele, Supply of MV & LV 28.53
Imp& Exp. Cop,
insulators
China

2.29

ADB II Financed Project

Zheijang Hlley Int.
Co. Ltd.
China

Supply of MV & LV
Switchgears

37.51

3.01

ADB II Financed Project

China Wanbao
Engineering Corp,
China

Equipment

81.02

6.51

EAREP I

Bonle, China

26.23

2.11

EAREP I

CE Lighting , China

EAREP I

Bonle, China

Supply of MV and
LV Insulations
Supply of energy
saving compact
florescent
Procurement of
Street light

Total Universal Access program

42.36 3.40
6.05

0.49

288.47 23.17

Source: Ethiopian Electric Power Corporation, September, 2009
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In the transport/road sector, Chinese have totally dominated the
Ethiopian scene.. In general, there are about ten Chinese firms
engaging in the construction of roads throughout the country. These
firms’ engaged on about 60 percent of the road works currently being
carried out in the country. Four of the firms dominating the scene by
holding nearly 70% of the Chinese engagement in the sector (see
details in Table 4c). This is again as a result of minimum bid price they
offer and innovative financing mechanisms they come up with. But
high Chinese involvement is not going without complain. Some of the
complains are related to
1) the quality of the construction undertaking itself;
33
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2) the remuneration to the local labor which is far below the standard
expected from such construction work
3) one also would expect high employment opportunities for local
unskilled labor as one of the benefits whenever there are such big
construction projects. However, such opportunities are rare from
Chinese construction projects;
4) equipment and machinery for construction purpose are imported free
of import duties and tariffs owing to the incentive scheme the
government set out to develop infrastructure. Chinese use this
opportunity to import technically outdated equipment which after the
projects in Ethiopia are completed, invariably does not give significant
service. Finally,
(5) regarding the Chinese projects, it is reported that the standard of the
Chinese labor (and also products) is by far below the international
standard (for example, in terms of sanitation, and water supply
facilities).
The Chinese are also using their connection with top government
official- political muscle - to crowd out domestic firms (perhaps the
authorities may prefers to deal with the Chinese than domestic firms to
get unnoticed in whatever they are doing – this however, hampers
technology transfer from Chinese to African firms). Invariably Chinese
firms that won big contracts are seen remaining in Ethiopian by
opening offices and local subsidiaries of their company in the course of
their first project in Ethiopia. The latter may have both benefits and
costs that need closer examination. Notwithstanding these problems the
Chinese are building the much needed roads, electric power stations,
engaged in oil exploration and similar productive ventures in Ethiopia
from which Ethiopia would benefit. It is interesting to ask whether this
pattern of Chinese engagement affects the pattern of investment and
investment policy in Ethiopia. On the positive side, Chinese investment
in Ethiopia could facilitate investment in Ethiopia through the
provision of infrastructure (in relatively short time) and affordable and
appropriate technology to local firms, as can be gleaned from our
survey results summarized in Tables 3.4 and 3.5 below. In fact the
investment data in the last five years shows a growing number of
Chinese-Ethiopian joint ventures. They also seem to teach work ethics
to some Ethiopian firms and their employees.
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The negative side relates to Chinese competitive threat to the infant but
growing local firms. Chinese engagement in investment may also have
a limited (but not major) impact on investment policy because it has
the ability to call upon the political mussel of the Chinese government
whenever it needs that from the government of Ethiopia. Given the
strong relation between the Ethiopian and Chinese government, this is
not difficult to bear fruits by making the investment policies and rules
to benefit Chinese firms – the example of the Ethiopian telecom
company noted in this study is a case in point.

Table 4c: Chinese Engagement in the Road Sector Investment of
Ethiopia (2009)
Name of Chinese
firm

Name of the Project

Road
Constructed
(KM)

Value
in
Millons
of Birr

In
Millions
of $ at
12.45

CGGC

Shire -Shiraro -Humera
Lugdi lot.1
Shire-Shiraro Humera
Lugdi Lot.2
Gonder-Humera Contract 2
Kombolcha-Gundewoin
Contract 1
Kombolcha-Gundewoin
Contract 2
Harar-Jijiga

156

616.44

161

627.71

117
173
136
106

350.00

Dodola-Junction-Goba
Magna-Mechara

130
120

371.62
468.17

Dodola-Junction-Goba

130

94.60

Adigrat-Adiabun

108

283.22

Nazreth -Assela
Nekempt -Mekenajo
Butajira -Hossana
Mekenajo -Dengoro -Billa Hena -Nejo
Nejo -Mendi
Merawi-Gonder
Alemgena-Butajira
Awash-Hirna
Kulubi-Dengego-Harar
Woldiya-Alamata
Betemariam-Wukro
Debre Markos-Merawi
Gashena-Woldiya Cont.3
Woreta-Woldiya

79
126.5
95
61
74
208
120
140
80
78
117
220
107.69

HUNAN HUNDA
Hunan Hunda
CGC Overseas .
CGC Overseas
Hunan Hunda & bridge
Corporation
CGC
CGC Overseas
Construction Lltd.
CGC Overseas
Construction Lltd.
China Railway Engineering
Corp.
Sinohydro Corp.
Sinohydro Corp.
CRBC
China Sichuan Int.
CRBC
CRBC
CRBC
CRBC
CRBC
CHINA WON.
CHINA WON.
CHINA WON.
CRBC

Total

49.51

% of
total
road
in
RSDP
1.18

GOE

50.42

1.22

GOE

341.18
694.15

27.40
55.75

0.89
1.31

GOE
GOE

904.24

72.63

1.03

GOE

28.11

0.8

GOE

29.85
37.60

0.98
0.91

IDA
IDA

7.60

0.98

IDA

22.75

0.82

IDA

177.34
300.72
217.47
138.60

14.24
24.15
17.47
11.13

0.598
0.96
0.72
0.46

IDA
IDA
ADB
OPEC

147.77
395.58
223.65
256.54
162.18
150.33
203.41
327.07
370.78

11.87
31.77
17.96
20.61
13.03
12.07
16.34
26.27
29.78

0.56
1.57
0.91
1.06
0.61
0.59
0.89
1.66
0.81

OPEC
IDA
ADB
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA

7,822.77

628.34

21.52

ADB= African Development Bank GOE= Government of Ethiopia
IDA= International Development Association
Source: Based on Ethiopian Road Authority data
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Roads
In a country five times as large as the UK, but without an extensive rail network,
road transportation in Ethiopia is paramount. Over the last seven years there
has been a massive increase in funds allocated for road construction. State
spending on roads accounts for a quarter of each year's infrastructure budget
and the government has earmarked the equivalent of $4 billion to build, upgrade
and repair roads over the next ten years under the Road Sector Development
Program (RSDP).
This reflects the government's recognition of the importance of the road sector
for national economic growth and for profiting to a maximum from the country's
assets. The RSDP was launched in 1997 and during its first five years, the
intention is to maintain, rehabilitate and upgrade the main trunk roads, link roads
and regional roads. The government will build 3,833 km of asphalt roads, 1,390
km of feeder roads and 5,399 km of gravel roads; recondition 2,613 of asphalt
roads; and carry out ‘heavy maintenance' on 1,575 km of existing gravel roads.
A Road Fund, which is being financed by a levy on fuel prices, is designed to
ensure a flow of funds for the maintenance of the road network.
Spending is concentrated on the five main arteries radiating from Addis Ababa
toward Jimma, Awassa, Adigrat and Djibouti. To kick-start the programme the
World Bank is providing $309 million, the EU $300 million, the African
Development Bank $104 million while the Ethiopian government is investing
$940 million. Preparations are in progress for the 326 km Addis Ababa-Jimma
road and the 513 km Addis Ababa-Woldiya road.
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Airports
Ethiopia's new and upgraded airports facilitate the transport of goods and
encourage investment. There are now two international airports – Addis Ababa
and Dire Dawa – and both have seen an encouraging increase in passenger
and freight transport over the last few years. New passenger and cargo
terminals have been built at Dire Dawa airport and are now fully operational.
Smaller airports such as Bahir Dar have been upgraded. In order to encourage
tourism five major airports – Arba Minch, Lalibela, Mekele, Axum and Gondar
have been singled out for upgrading; improvements at the first three airports are
already complete and work on the last two will be completed by early 1999. The
opening of the new airport at Arba Minch has opened up wide-ranging economic
opportunities for the lush south.Upgrading works have also been completed at
Semera, Robe (Goba) and Jijiga airfields. Upgrading of Asosa, Combolcha
(Dessie), Shire, Negelle, Kebri Dar, Shilabo, Humera, Gambella and Shire
airfields will be completed by 1999.

37

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ምዕራፍ {4}
የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ የግብርና ዘርፍ የሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴt

Ethiopian: Ethiopian Overview
The Ethiopian economy is dominated by the agriculture and services sectors-with each
accounting for about 45 percent of gross domestic product (GDP), leaving only about 10
percent for industry, of which manufacturing accounts for about 6–7 percent. Exports
are highly concentrated, with coffee alone accounting for more than 60 percent of the
total. Moreover, Ethiopian could hardly be located in the international market for
manufacturing exports, having an industrial export share much less than the already
minuscule median for Africa. The limited change in the structure of the economy,
especially with regard to manufacturing, is partly explained by the low levels of
investment flows and the sluggish growth of the private sector, which was too little to
affect its historically low share in labor-intensive manufactures. Indeed, even after more
than a decade of reforms by the current Government of Ethiopian (GOE) private
economic activities in the Ethiopian manufacturing sector remain very small, even by
African
standards.
Agriculture Ethiopia's economy in respect of total production is dominated by
agriculture, which accounts for 45.9% share of the Gross Domestic Product (GDP)
during 2006/07 fiscal year. Approximately 45% of Ethiopia's landmass is arable, but only
about
10,556
thousands
hectare
is
presently
under
cultivation.
Currently, agriculture is the leading sector in terms of contribution to the overall
economic growth and development by supplying food for domestic consumption and
raw materials for the domestic manufacturing industries and primary export
commodities which constitute as high as 86% of the total foreign exchange earnings.
The national economy, therefore, is highly correlated with the performance of the
agricultural sector. Moreover, the sector accounts currently for 85% of employment, and
supplies 70% of the raw material requirements of local industries
To facilitate the marketing of agricultural products, the government in collaboration
with UNDP has just introduced the Ethiopian Commodity Exchange (ECX system with
its own separate regulatory body named the Agency for Commodity Exchange. Under
this system, is expected that both the private sector and small farmer! Through
cooperatives
would
participate
and
will
be
beneficiaries.

38

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

Manufacturing
The manufacturing sector, which accounted for merely 13.3% of GDP in 2006/07, is
dominated by food, beverage, textiles, hides & skins, and leather industries. But most
recently considerable amount of investment is directed towards the establishment of the
cement factories in response to the strong surge in demand for cement that emanated
from
huge
construction
activities
booming
in
the
country.
The sector is primarily oriented toward processing of agricultural commodities. It
supplies important consumer goods to the domestic market. The major manufactured
export products comprise clothing and apparel, canned and frozen meat, semi-processed
hides and skins, sugar and molasses, footwear, tobacco, beverages, oil cakes, bees' wax,
and
leather
and
leather
products.
Services
The service sector contributed to about 40.4% to real GDP while recording 9.2%
growth in 2005/06. The Share of the service sector has been growing up slowly but
steadily in recent years reaching 40.8 percent in 2006/07 from its level of 36 percent in
1996/97. This mainly the result of the fast growth of education; real state; renting and
business activities; whole sale and retail trade; and hotels and restaurants sub-sectors,
which In the last five years registered an annual average growth of 11.6%, 10.2%, 11.3%
and
13.7%
respectively.
(Source: www.ethioembassy.org.uk)
Source: http://focusafrica.gov.in/Sector_Profile_Ethiopia.html.
© Copyright 2012 Government of Ethiopian
የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ የግብርና ዘርፍ የሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ
የኢትዬጵያ የስሊጥ ምርት
ኢትዬጵያ ቻይና የሠራችላትን የመሠረተ ልማት ዕዳ ለመክፈል አጠቃላይ የስሊጥ ምርቷን ወደ ቻይና
ተጭኖ እንደሚላክ ታወቀ፡፡ በ2002 እኤአ ኢትዬጵያ 38000 ሜትሪክ ቶን ሰሊጥ በማምረት ትታወቅ
ነበር፡፡ በተባበሩት መንግስተሰት የምግብና የእርሻ ድርጅት ጥናት መሰረት በ2011 እኤአ 320000
ሜትሪክ ቶን ሰሊጥ በማምረት ከአፍሪካ በምርት ትልቁን ድርሻ ስትይዝ ከዓለም ደግሞ አራተኛ ሰሊጥ
አምራች አገር ለመሆን በቅታለች፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና ደግሞ ከሰሊጥ ላኪ አገርነት ኢትዬጵያ
ሰሊጥ ወደ ቻይና በማስገባት ትታወቅ ጀመር፡፡ የሰሊጥ ምርት ለዳቦ፣ ለቅመማ ቅመም ማጣፈጫነት፣
ተጨምቆ ወደ ዘይት ምርትነት እንዲሁም ለዶሮ እርባታ ከፍተኛ የፕሮቲን ገንቢ ግብአትነት በማገልገል
ይታወቃል፡፡
ለኢትዬጵያ ቻይና የፍብሪካዎች ምርቶች ወደ ሃገር ውስጥ መግባት፣የብድር አገልግሎት መመቻቸትና
አዳዲስ የመሠረተ ልማት ግንባታ ስራ አወዳጅቷቸዋል፡፡ የቻይና ልማት ባንክ 25 ሚሊዩን ዶለር ብድር
ለእርሻው ዘርፍ ኢንተርፕራይዝ ሰጥተዋል፡፡እንዲሁም የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 3.3 ቢሊዩን ዶለር
ብድር ከኢትዬጵያ ወደ ጅቡቲ ነጋድ ወደብ ለሚዘረጋ የባቡር ሐዲድ መስመር ዝርጋታ ሰጥታለች፡፡ በ
2011 እኤአ ኦክስፋም ጥናት መሠረት ከሆነ በኢትዬጵያ 600 000 አነስተኛ መሬት ያላቸው ገበሬዎች
ሰሊጥ በማምረት ይተዳደራሉ፣ትንሽ መሬት፣የዘር ችግር፣ጥራት አልባ ምርትና በብድር አቅርቦት እጦት
እንደሚቸገሩ ይታወቃል፡፡ ታዲያ በኢትዬጵያ ንግድ ባንክ የሰሊጥ ምርት ተሰብስቦ ወደ ቻይና መላክ
የአነስተኛ ገበሬዎችን የገቢ ምንጭ በመቀነስና ገበሬዎች ለማምረት ይበረታታሉ ለማለት አያስደፍርም፡፡
እንደ ደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ዘመን ገበሬዎች ለእርሻ ሰብል ገበያ ድርጅት (እሰገድ) ምርታቸውን
ማስረከብ ይጠበቅባቸው ነበር፡፡
In return, Ethiopia has effectively been using sesame seeds to repay Chinese loans.
Foreign currency earned by selling sesame is passed over to the state-owned
Commercial Bank of Ethiopia and used to secure and repay loans provided by China,
according to Deborah Bräutigam, senior research fellow at the International Food Policy
Research Institute. The relationship is likely to have started in 2005-06 as a shortage of
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sesame seeds in China and a favourable tariff policy (set by China) kickstarted the rise
in Ethiopian exports, which are regulated largely by the state-owned Ethiopian
commodities exchange. Bräutigam says China is unlikely to have stipulated that Ethiopia
export its sesame, which is now its second most valuable export after coffee. "The
'guaranteed supply' of whatever export is already going to China is simply the
mechanism for ensuring repayment of the loan," she says.
በሁለቱ ሃገራት መኃል ያለ የምጣኔ ሃብት ግኑኝነቶች አንድ ወጥ ማለትም ቻይና ትልቁን የውጭ እርዳታ
ድርሻ በማበርከት (በአመዛኙ በቻይና ካንፓኒዎች በሚሰሩ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ጋር የተያያዘ
የውጭ እርዳታና ብድር እንደምትሠጥ ይታወቃል) የቻይና ኢንቨስትመንት እድገት በኢትዬጵያ ኢኮኖሚ
ውስጥ ከቻይና ወደ ኢትዬጵያ የሚገባው እርካሽ አላቂ የፍጆታ ዕቃዎች በአመዛኙ እንደሚበልጥ
ማለትም ከኢትዬጵያ ወደ ቻይና በሚላኩት የግብርና ዘርፍ ጥሬ እቃዎች አናሳ መሆኑን መረጃዎች
ይገልጻሉ፡፡ ቻይና ወደ ኢትዬጵያ የምትልከው ሸቀጥ ብዙ ሲሆን በአንጻሩ ቻይና ከኢትዬጵያ
የምታስገባው ዕቃዎች አነስተኛ ናቸው፡፡
Ethiopia earns over 3 billion USD from exports ( coffee, chat, live animals ,fruits and
vegetables, flower, food and beverage ,tea, cereals, oil seeds, spices, honey and footwear
among the products. The products were exported to 133 countries including Somalia,
China, Germany, Netherlands, Saudi Arabia, Switzerland and USA. (The Ethiopian
Herald 0n 5 September 2013)
የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት መሬት ከመቶ 42 እጅ ለውጭ ባለሃብቶች በኪራይ ተሰጥቷል ወይም
ተሸጦል፡፡ የጋምቤላ ንዋሪው ዜጋ 70 000 ሰዎች በራሳቸው መሬት እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረው
ሰፋሪዎች እንዲሆኑ በህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ዘረኛ አገዛዝ ተፈርዶባቸዋል፡፡ የመሬቱ የኮንትራት
ውልም ከ60 እስከ 90 ዓመታት እንደሆነ ታውቆል፡፡ የእስራኤል ፂዎናዊ መንግስት የፓልስታይን መሬት
ነጥቀውና ህዝብንም የሁለተኛ ዜግነት የመኖሪያ ፍቃድ ሰጥተው የሚያኖሩት በ1948 እኤአ እስራኤልን
እንደመንግስት ከተቀበሉት ሃገሮች በጀመረ ሴራ መሆኑ ሁሉም ኢትዬጵያዊ ሊገነዘብ ይገባል፡፡
የሳውዲው ዜጋ የመሃመድ አላሙዲን ኩባንያ የሆነው የሳዑዲ ስታር አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት
በሊዝ ከወስደው 716,000 ሄክታር መሬት በጋምቤላ ክልል ውስጥ ለ60 አመታት ኮንትራት ተረክቦል
የሩዝ ምርት ወደ ሳዑዲ በመለክ ሳዑዲ የእናት ሃገሩን በመጥቀም የእንጀራ እናቱን ኢትጵያ ጡት
በመንከስ ላይ ይገኛል፡፡ የጋምቤላ ነፃ አውጭ ግንባር ይህን የባርነት ስርአት በመታገል በክልሉ ውስጥ
የሽምቅ ውጊያ በማድረግ በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡ በሳዑዲ አረቢያ ዜጎች የእርሻ ንብረት አምስት
ሰራተኞችን በመግደል ከክልሉ እንዲወጡ ማሰጠንቀቃቸው ይታወቃል፡፡ እንዲሁም የህንድ ካንፓኒ
የሆነው ኦክላንድ ኢንስቲቲውት 628 000 ሄክታር መሬት በጋምቤላ ክልል ውስጥ ለ90 አመታት
ኮንትራት መረከብ ይታወቃል፡፡እንዲሁም የቻይናው ካንፓኒ ሁናን ዳፊንግያአን( Hunan#Dafengyuan)#
የሸንኮራ አገዳ ምርት ለማምረት 25 000 ሄክታር መሬት በጋምቤላ ክልል ተመርቷል፡፡
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት በብሄርና ብሄረሰቦች ስም ገና 3.6 ሚሊዩን ሄክታር መሬት በመላ
ኢትዬጵያ በጋምቤላ፣አፋር፣ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ሱማሌ፣ ኦሮምያና አማራ ክልሎች የመሬት ቅርምት
ሽያጭ ለውጭ ሃገር ባለሃብቶች በድብቅ እያደረገ እንደሆነና ይህ አንባገነናዊ ስራው በአስቸኮይ እንዲቆም
በአንድ ላይ መነሳትና ማመፅ ግዜው የሚጠይቀው አንገብጋቢ ሥራ ነው፡፡
የኢትዬጵያ የስሊጥ ምርት
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ኢትዬጵያ ቻይና የሠራችላትን የመሠረተ ልማት ዕዳ ለመክፈል አጠቃላይ የስሊጥ ምርቷን ወደ ቻይና
ተጭኖ እንደሚላክ ታወቀ፡፡ በ2002 እኤአ ኢትዬጵያ 38000 ሜትሪክ ቶን ሰሊጥ በማምረት ትታወቅ
ነበር፡፡ በተባበሩት መንግስተሰት የምግብና የእርሻ ድርጅት ጥናት መሰረት በ2011 እኤአ 320000
ሜትሪክ ቶን ሰሊጥ በማምረት ከአፍሪካ በምርት ትልቁን ድርሻ ስትይዝ ከዓለም ደግሞ አራተኛ ሰሊጥ
አምራች አገር ለመሆን በቅታለች፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና ደግሞ ከሰሊጥ ላኪ አገርነት ኢትዬጵያ
ሰሊጥ ወደ ቻይና በማስገባት ትታወቅ ጀመር፡፡
የሰሊጥ ምርት ለዳቦ፣ ለቅመማ ቅመም ማጣፈጫነት፣ ተጨምቆ ወደ ዘይት ምርትነት እንዲሁም ለዶሮ
እርባታ ከፍተኛ የፕሮቲን ገንቢ ግብአትነት በማገልገል ይታወቃል፡፡
ለኢትዬጵያ ቻይና የፍብሪካዎች ምርቶች ወደ ሃገር ውስጥ መግባት፣የብድር አገልግሎት መመቻቸትና
አዳዲስ የመሠረተ ልማት ግንባታ ስራ አወዳጅቷቸዋል፡፡ የቻይና ልማት ባንክ 25 ሚሊዩን ዶለር ብድር
ለእርሻው ዘርፍ ኢንተርፕራይዝ ሰጥተዋል፡፡እንዲሁም የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 3.3 ቢሊዩን ዶለር
ብድር ከኢትዬጵያ ወደ ጅቡቲ ነጋድ ወደብ ለሚዘረጋ የባቡር ሐዲድ መስመር ዝርጋታ ሰጥታለች፡፡ በ
2011 እኤአ ኦክስፋም ጥናት መሠረት ከሆነ በኢትዬጵያ 600 000 አነስተኛ መሬት ያላቸው ገበሬዎች
ሰሊጥ በማምረት ይተዳደራሉ፣ትንሽ መሬት፣የዘር ችግር፣ጥራት አልባ ምርትና በብድር አቅርቦት እጦት
እንደሚቸገሩ ይታወቃል፡፡ ታዲያ በኢትዬጵያ ንግድ ባንክ የሰሊጥ ምርት ተሰብስቦ ወደ ቻይና መላክ
የአነስተኛ ገበሬዎችን የገቢ ምንጭ በመቀነስና ገበሬዎች ለማምረት ይበረታታሉ ለማለት አያስደፍርም፡፡
እንደ ደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ዘመን ገበሬዎች ለእርሻ ሰብል ገበያ ድርጅት (እሰገድ) ምርታቸውን
ማስረከብ ይጠበቅባቸው ነበር፡፡
In return, Ethiopia has effectively been using sesame seeds to repay Chinese loans.
Foreign currency earned by selling sesame is passed over to the state-owned
Commercial Bank of Ethiopia and used to secure and repay loans provided by China,
according to Deborah Bräutigam, senior research fellow at the International Food Policy
Research Institute. The relationship is likely to have started in 2005-06 as a shortage of
sesame seeds in China and a favourable tariff policy (set by China) kickstarted the rise
in Ethiopian exports, which are regulated largely by the state-owned Ethiopian
commodities exchange. Bräutigam says China is unlikely to have stipulated that Ethiopia
export its sesame, which is now its second most valuable export after coffee. "The
'guaranteed supply' of whatever export is already going to China is simply the
mechanism for ensuring repayment of the loan," she says.
The Government of Ethiopia is planning Potase mining as acollatoral for repayment of
the Chinese loans.
የኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት የኢኮኖሚና ኢንድስትሪ ዘርፍ ክንውን ከ1995-2008
እኤአ
Table 1
Economic and Industrial Performance Indicators for Ethiopia and Sub-Saharan Africa
1995-2008
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Source: World development Indicators
የኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት የኢኮኖሚና ኢንድስትሪና ዘርፍ ክንውን ከ1995-2008
እኤአ በሚቀጥሉት አምስት ክፍሎች በሠንጠረዡ ላይ ይነፃፀራሉ፡፡
(1) አጠቃላይ ብሔራዊ የሃገር ውስጥ ምርት የነፍስ ወከፍ ገቢ( GDP per capita (constant 2000
USD) የኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ k@|
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190 ዩኤስ ዶለር በ14 አመታት ውስጥ እንደሆነ ያሳያል፡፡ በአንፃሩ ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት
ህዝቦች የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ492 እስከ 618 ዩኤስ ዶለር በ14 አመታት ውስጥ እንደሆነ ያሳያል፡፡
Year

(1) GDP per capita
(constant 2000
USD

Ethiopia
1995
115
1996
125
1997
126
1998
118
1999
121
2000
125
2001
132
2002
130
2003
124
2004
137
2005
150
2006
162
2007
175
2008
190
Average annual growth
953.9%
08
00-08
5.4%

SSA
492
504
508
506
505
510
514
517
526
544
561
581
603
618
rates
1.8%
2.4%

(2) Share of mfg in
total
value-added

(3) Share of industry
in
total value-added

(4) Merchandise
exports
per capita (current USD

(5) Manufactured
exports
per capita (current USD

Ethiopia
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

SSA
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.15
0.15

Ethiopia
0.10
0.11
0.11
0.12
0.13
0.12
0.13
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13

SSA
0.29
0.29
0.29
0.28
0.28
0.29
0.29
0.30
0.30
0.30
0.31
0.32
0.33
0.33

Ethiopia
7.4
7.1
9.7
9.0
7.3
7.4
6.8
7.0
7.0
9.3
12.1
13.6
16.3
18.6

SSA
130.0
142.2
139.9
113.9
120.1
139.1
128.0
132.6
158.0
207.5
252.5
290.3
335.1
410.9

Ethiopia
0.8

0.0%

-0.5%

2.0%

1.0%

7.3%

9.3%

5.7%

10.5%

-2.3%

0.0%

1.0%

1.6%

12.2%

14.5%

10.7%

15.0%

1.0
0.6
0.5
0.7
0.9
1.0
0.8
0.4
0.6
0.7
2.3
1.7

SSA
39.8
42.0
33.0
36.0
43.1
38.4
49.1
53.7
87.1
110.6
131.5

(2) የማኑፋክቸር ዘርፍ ድርሻ ከአጠቃላይ የምርት እሴት ጭማሪ (Share of manufacturing in total
value-added) በኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ሲነፃፀር ከ1995-2008 እኤአ
የኢትዬጵያ 0.05 ሲሆን ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት 0.15 መሆኑ ይስተዋላል፡፡የማኑፋክቸር ዘርፍ
ድርሻ ከአጠቃላይ የምርት እሴት ጭማሪ ምንም እድገት አላሳየም፡፡ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው እድገት
ውስጥ የማኑፋክቸር ዘርፍ ምንም የመነቃቃትና የመነሳሳት ለውጥ አልታየበትም፡፡
(3) የኢንዱስትሪ ዘርፍ ድርሻ ከአጠቃላይ የምርት እሴት ጭማሪ (Share of industry in total valueadded) በኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ሲነፃፀር ከ1995-2008 እኤአ የኢንዱስትሪ
ዘርፍ ድርሻ፣ከአጠቃላይ ብሔራዊ የሃገር ውስጥ ምርት በኢትዬጵያ (0.10) እስከ (0.13) ሲሆን ከሳህራ
በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት (0.29) እስከ (0.33) መሆኑ ይስተዋላል፡፡ በኢንዱስትሪ ዘርፍ
ከሚጠቃለሉት ውስጥ፣ የማኑፋክቸር፣ማዕድን፣ግንባታ፣ ኤሌትሪክ፣ ውሃና ጋዝ የመሳሰሉት ይገኙበታል፡፡
(4) ኤክስፖርት/ውጭ የሚላክ ሸቀጣ ሸቀጥ የነፍስ ወከፍ ድርሻ (Merchandise exports per capita
(current USD) በኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ሲነፃፀር ከ1995-2008 እኤአ
የኢትዬጵያ ከ7.4 እስከ 18.6 ዩኤስ ዶለር ሲሆን ፣አማካኝ አመታዊ እድገት ድርሻም (7.3%) ነበር፡፡
ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ከ1995-2008 እኤአ ከ130 እስከ 411 ዩኤስ ዶለር ሲሆን፣ አማካኝ
አመታዊ እድገት ድርሻ (9.3%) መሆኑ ይስተዋላል፡፡
(5) ኤክስፖርት/ውጭ የሚላክ ፋብሪካ ምርት የነፍስ ወከፍ ድርሻ (Manufactured exports per
capita (current USD) በኢትዬጵያና ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ሲነፃፀር ከ1995-2008 እኤአ
ከ0.8 እስከ 1.7 የነፍስ ወከፍ እድገትና አማካኝ አመታዊ የነፍስ ወከፍ እድገት ድርሻ የኢትዬጵያ (5.7%)
ነበር፡፡ እንዲሁም ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ከ40 እስከ 132 የነፍስ ወከፍ እድገትና አማካኝ
አመታዊ የነፍስ ወከፍ እድገት ድርሻ (10.5%) መሆኑ በጥናቱ ላይ ይስተዋላል፡፡
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“Manufacturing and Industry in Africa and Ethiopia
Table 1 summarizes key indicators of economic and industrial performance in 1995-2008
for Ethiopia and for Sub-Saharan Africa (SSA). While per capita income has grown
rapidly both in Ethiopia and SSA (column 1), the share of manufacturing in total valueadded has been constant over the whole period, both for SSA and for Ethiopia. Thus
there are no signs of a take-off in manufacturing. Nevertheless, since the overall
economic growth has been high and manufacturing has retained a constant share in
GDP, it follows that there has been significant growth in manufacturing in absolute,
albeit not in relative, terms. The industrial sector, defined as manufacturing plus mining,
construction, electricity, water, and gas, has grown in relative importance over the
sampling period. Between 1995 and 2008, the share of industry in total GDP rose from
0.29 to 0.33 for SSA, and from 0.10 to 0.13 for Ethiopia. Clearly this is driven by rapid
growth in the non-manufacturing industrial sectors. In Ethiopia, for example, the
construction sector has grown very rapidly.
The trends for exports are also encouraging. Merchandise exports per capita, expressed
in current USD, have increased from USD 7.4 to 18.6 for Ethiopia, and from USD 130 to
411 for SSA, between 1995 and 2008. Manufactured exports have also grown, from USD
0.8 per capita to 1.7 for Ethiopia, and from 40 to 132 for SSA. Clearly for Ethiopia, this
is growth from an extremely low level.”
Source:-Firm size and structural change”: A case study of Ethiopia, mans Soderborn,
May 2011
Department of economics, University of Gothenburg P>O>Box 640,Se 405 30
Gothenburg, Email: mans.soderborn@economics.gu.se. Web: www.soderborn.net.
ቀጥሎ ደግሞ ‹አጠቃላይ ምርታማነትና ቴክኒካል ብቃት በኢትዬጵያ የማኑፋክቸር ዘርፍ› Total Factor
Productivity and Technical Efficiency in the Ethiopian Manufacturing sector በሚል ርዕስ
በመላኩ ተ.አበጋዝ በ2013 እኤአ የቀረበ ጥናትን በመንተራስ መጀመሪያ የግብር፣ ኢንድስትሪና
የማኑፋክቸር ዘርፍ ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርትና የዘርፎቹ እድገት በመቶ፤ የኢትዬጵያና
ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት (ደቡብ አፍሪካና ናይጀሪያን አይጨምርም) የኢኮኖሚ ክንውን
ከ2000-2009 እኤአ በሚቀጥሉት ሠንጠረዡ ላይ ይነፃፀራሉ፡፡
Table 1.1. Agriculture, industry, and manufacturing share of GDP, and percentage
growth of value added, for Ethiopia and sub-Saharan Africa (2000–2009)
Year

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Agriculture, Value added
Ethiopia
SSA
% of
GDP
% of
GDP
GDP
growth
GDP
growth
49.9
3.1
27.6
0.7
47.7
9.6
27.8
6.0
43.5
-1.9
26.7
0.3
41.9
-10.5
26.7
2.3
44.2
16.9
25.7
3.2
46.7
13.5
25.2
4.7
47.9
10.9
24.1
4.1
46.2
9.4
22.8
3.9
43.8
7.5
22.4
2.8
50.7
6.4
23.5
4.2

Industry, Value added
Ethiopia
SSA
% of
GDP
% of
GDP
GDP
growth
GDP
growth
12.4
5.3
27.4
3.6
13.0
5.1
26.7
5.5
13.9
8.3
27.1
7.3
14.1
6.5
26.9
4.8
14.1
11.6
28.2
9.3
13.0
9.4
29.5
7.0
12.7
10.2
30.4
8.7
13.3
10.2
30.4
10.5
13.0
10.4
31.0
5.9
10.7
8.9
28.0
0.7

Manufacturing, Value added
Ethiopia
SSA
% of
GDP
% of
GDP
GDP
growth
GDP
growth
5.5
7.5
11.3
6.2
5.7
3.6
11.2
3.5
5.7
1.3
11.1
1.8
5.7
0.8
11.0
2.7
5.3
6.6
11.0
4.8
4.8
12.8
10.8
4.9
4.5
10.6
10.8
4.3
5.0
8.3
10.6
8.4
4.8
7.1
10.0
5.1
4.0
12.3
10.2
4.7

Source: African Development Indicators Database (World Bank 2011).
Note: a/ SSA = sub-Saharan Africa excluding South Africa and Nigeria.

1ኛ/የግብር ዘርፍ፣ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት የኢትዬጵያ ዝቅተኛው 2003(41.9%)
ከፍተኛው 2009(50.7%) ድርሻ በመቶ ሲሆን ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ዝቅተኛው
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2008(22.4%) ከፍተኛው 2001(27.8%) ነበር፡፡ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት የግብርና ዘርፍ ድርሻ
ከሳህራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሃገራት እየቀነሰ መምጣት ይስተዋላል፤ ይህም በአንፃሩ የኢንድስትሪና
የማኑፋክቸር ዘርፍ ድርሻ እያደገ መምጣቱን ያሳያል፡፡
2ኛ/ኢንድስትሪ ዘርፍ፣ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት የኢትዬጵያ ከ (10.7% እስከ 14.1%)
በመቶ የኢኮኖሚ እድገት ድርሻ ሲኖረው፤ ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ከ (26.7% እስከ 31.0%)
በመቶ የኢኮኖሚ እድገት ድርሻ እንዳሳየ ይስተዋላል፡፡
3ኛ/የማኑፋክቸር ዘርፍ፣ ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት የኢትዬጵያ ከ (4.0% እስከ 5.7%)
በመቶ የኢኮኖሚ እድገት ድርሻ ሲኖረው፤ ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት ከ (10.0% እስከ 11.3%)
በመቶ የኢኮኖሚ እድገት ድርሻ እንዳሳየ ይስተዋላል፡፡
Table 2.1. Growth of GDP, employment, and number of firms of the manufacturing
sector
(በኢትጵያ የማኑፋክቸር ዘርፍ፣ ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት፤የሠራተኛ ብዛትና የማኑፋክቸር
ብዛት)
Year

2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

Manufacturing sector’s GDP
growth (at 1999/2000 prices)

Employment in LMMIb

Large and Medium
Manufacturing Industries

Small scale and
Cottage Industries.

Average

Total no. of
Employment

Growth of
employment

Growth of
number
of firms in
LMMIb

0.2
1.4
7.7
11.6
13.7
9.5
12.6
10.3
13.6

3.2
-0.4
4.5
15
4.9
6
5.6
6.4
7

1.3
0.8
6.6
12.8
10.6
8.3
10.3
9.1
11.6

98,136
101,404
105,381
109,150
118,406
124,554
130,305
147,193
185,086

4.94
3.33
0.04
3.58
8.48
5.19
4.62
12.96
25.74

14.20
6.16
11.30
2.40
6.20
16.01
33.56
14.12
-1.18

Source: a/ MoFED (2010/11). b/ Compiled from CSA’s Large and Medium Manufacturing surveys.
Notes: LMMI = Large and Medium Manufacturing Industries. SCI = Small scale and Cottage Industries.

በኢትጵያ የማኑፋክቸር ዘርፍ በሁለት ይከፈላል ትልልቅና መካከለኛ የማኑፋክቸሪንግ ኢንድስትሪና
ዝቅተኛና የጎጆ ኢንድስትሪ በመባል ይታወቃሉ፡፡
ሀ) በዚህም መሠረት በሃገሪቱ የትልልቅና መካከለኛ የማኑፋክቸሪንግ ኢንድስትሪ እድገት ከ2001/02
(0.2%)ወደ 2009/10 (13.6%) በመቶ እድገት ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት፤ማሳየቱን
ከሰንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡እንዲሁም በዚሁ ዓመተ ምህረት አጠቃላይ የሠራተኛው ቁጥር ከ
98136 ሽህ ወደ 185086 ሽህ እንዳደገ ይስተዋላል፡፡
ለ) በሃገሪቱ ዝቅተኛና የጎጆ ኢንድስትሪ እድገት ከ2002/03 (-0.4%) ወደ 2009/10 (7%)፤ በመቶ
እድገት ድርሻ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት ማሳየቱን ይስተዋላል፡፡
Source: Total Factor Productivity and Technical Efficiency in the
Ethiopian Manufacturing sector, Melaku T. Abegaz, meltel_2@yahoo.com
Department of Economics, Addis Ababa University, EDRI Working Paper 10, April 2013
Industrial Policy paper
Government of Ethiopian 1995, Addis Ababa
THE CONTRIBUTIONS OF THE MANUFACTURING INDUSTRY EXPORTS
While on the face of it, manufactured exports appear to have registered impressive
growth in the past few years, a closer look at the structure of exports reveals that
leather and leather products, food and textiles in that order constituted the bulk of
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industrial exports. Manufactured exports are thus limited to agricultural based products.
Export earnings generated by the sector have been able to meet only about half the
sector's foreign exchange requirements.
EMPLOYMENT
Manufacturing industry employs only 0.5% of the labour force, the textile and food
industries accounting for over 60% of manufacturing employment. Ethiopian has an
abundant supply of unskilled and semi-skilled labour. However, there exist acute
shortages of executive personnel such as managers, trained production supervisors,
various disciplines in engineering, etc.
LINKAGES
One of the major weaknesses of manufacturing industry is its inability to create forward
and backward linkages with the rest of the economy. Consequently the share of
domestic intermediate inputs going to other sectors of the economy has been much less
and could only be met from imports. Therefore, the manufacturing sector has failed to
raise the technical capacity of the agriculture sector by supplying it with improved
implements and other inputs.
With regard to the transport sector, the supply of domestically manufactured inputs has
been limited to truck assembly, the production of tyres and tubes, and a few other
manufacturers components.
The contribution of the manufacturing sector to the construction industry is limited to
the supply of cement, bricks, hollow blocks, and reinforcement bars.
Two major conclusions may be drawn regarding linkages. First, the share of locally
manufactured inputs supplied to the various sectors would have been significantly
higher had the country's foreign exchange reserves been adequate to allow greater
amounts of imported inputs. Second, the past import substitution strategy may be said
to have failed in Ethiopian. It only resulted in the creation of an industrial enclave with
limited linkages with the rest of the economy. The import substitution strategy that
concentrated on the processing of final consumption goods stunted the development of
the manufacturing sector and the rest of the economy at large. And, as the demand for
imports of consumer goods, capital goods and other inputs increased over time, the
sector's ability to generate foreign exchange became increasingly constrained.
REGIONAL DISTRIBUTION
Many of the industrial establishments are concentrated in a few regions of the country
with Addis Ababa, and the Shewa region, and Dire Dawa and the Hararge Region
accounting for 91.7% of all industrial establishments 89.5% of industrial employment
and 93% of the GVP. Wello, Gojam, Sidamo and Arsi regions account for only 3%, 2%
and 1% of public enterprises, respectively.
The distribution of industrial enterprises has been largely determined by the availability
of markets and infrastructure, the uneven distribution of electricity, telecommunications
and transport facilities and most importantly, the absence of appropriate incentives and
policy measures resulted in disparities between regions and have had a negative effect
on the overall national development.
ISSUES AND CONSTRAINTS
A number of constraints have hampered industrial development in Ethiopian. A brief
overview of these constraints will provide us with vision about the challenges and
opportunities that lie ahead and will help us in drawing up appropriate development
objectives, and for designing an appropriate industrial development strategy. With this
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in view, the factors that constrained the development of the sector are briefly discussed
below.
1. The inadequacy of infrastructure has been one of the major constraints for the
industrial development. Roads, energy, water supply, and other facilities have not been
developed to support the industrialisation process in the country.
2. Although the country's major natural resource base is its rich agricultural potential, it
has not been utilised for the development of the industrial sector. The very low
productivity in agriculture resulting from the use of outmoded technology could not
cope with the demand for industrial raw materials and foreign exchange requirements,
in addition to limiting the market for industrial goods.
Although Ethiopian is known to possess a wide variety of mineral resources, their
utilization is yet to be realized, mineral exploration and exploitation still being at its
infancy. This thwarted the expansion of industries based on mineral resources that
would have otherwise made it possible to reap the benefits of comparative advantage.
3. The industrial sector is characterized by very low inter and intra-sectoral linkages. It
has been unable to produce intermediate inputs, spare parts and capital goods for its
own use as well as for use by other sectors of the economy. The sector itself has
continued to be import dependent for machinery and equipment, spare parts and other
inputs with no possibilities for self sustained development.
4. Small and medium scale industries, as well as handicraft and rural industries, were
given less priority in the wider spectrum of industrial development. The encouragement
and expansion of these industries would have meant an adequate supply of consumer
goods, developed domestic enterpreneurship, generated employment oppotunities and
created inter and intra-sectoral linkages and a balanced regional development.
5. Past industrialization policy was such that it resulted in an unwarranted
concentration of industries in and around a few major urban centres. There were no
inducements for industrial enterprises to be located in different regions of the country
in the interests of promoting balanced regional development.
6. The industrial sector has been characterized by capital intensive technology. This has
led to a number of problems. First, the sector has not been able to generate
employment opportunities. Second, having been unable to absorb available labour force,
the sector has lost a large potential market for its own products.
7. The absence of appropriate institutions for man power development and for the
selection, transfer, adaptation and diffusion of technology also remained major
constraints for industrial development.
Source: http://focusafrica.gov.in/Sector_Profile_Ethiopia.html.
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ምዕራፍ {5}
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አጠቃላይ
Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in African
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ በአለፈው አስር ዓመታት በምሁራኖች፣በፖሊሲ
አውጭዎችና በብዙሃን መገናኛ ትልቅ ትኩረት ስቦል፡፡ የቻይና ኢንቨስትመንት በአፍሪካ በአመዛኙ
በነዳጅ፣በሚኒራልና በተፈጥሮ ጥሬ ሃብቶች ለምሳሌ ስኮርና ጎማ ምርቶች ላይ ያተኩራል፡፡ የቻይና
ኢንቨስትመንት በመሰረተልማት ዘርፍ ላይ በቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ፣ በመንገድና ባቡር ትራንስፖርት
ዘርፎች እንዲሁም በስታዲምና መንግስት ቢሮዎች ግንባታ ላይ ያተኩራል፡፡ የቻይና ኢንቨስትመንት
በማንዩፋክቸሪንግ ዘርፍ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ የቻይና
ኢንቨስትመንት በአፍሪካ ልዩ ኢንደስትሪያል ዞኖች በማቆቆም የኢኮኖሚውን ዘርፍ በመደገፍ ላይ
ይገኛሉ፡፡ በሠንጠረዡ ላይ እንደሚታየው በአጠቃላይ ሰባት የአፍሪካ አገራቶች መኃል አንጎላ፣ደቡብ
አፍሪካ፣ሱዳን፣ኮንጎ፣ጊኒ፣ናይጀሪያና ጋቦን 90 በመቶ የተፈጥሮ ጥሬ እቃዎች ወደ ቻይና ይልካሉ፡፡
Table 1. Raw Materials China is Extracting from Africa by Country
Sanders Moody INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW Vol. XX, No. 1: Summer 201,
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Country
Angola
Sudan
Congo (Brazzaville)
Equatorial Guinea
Gabon
Zambia
Nigeria
South Africa

9
10
11
12
13

Ghana
Namibia
Democratic Republic of the Congo
Cameroon
Chad and Mauritania may soon join this group

Raw Material
Oil
Oil
Oil, Timber, Base metals
Oil and Timber
Lumber, Iron Ore, and Manganese
Copper and Base Metals
Oil
Iron ore, Diamonds, Base Metals, Platinum, Manganese,
Copper and Aluminum
Manganese
Copper
Raw Materials (Misc)
Timber
Not Available
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Source: David H. Shinn, “Military and Security Relations: China, Africa and the Rest of the
World,” in Robert I.
Rotberg, ed., China into Africa: Trade, Aid and Influence (Washington DC: Brookings
Institution Press, 2008) 155.

እንደ ሸይእር( Schiere (2011) የቻይና ንግድና የኢንቨስትመንት ፍሰት ሁሉንም የአፍሪካ አገራት
ኢኮኖሚ ዘርፎች በእኩልነት አልጠቀመም የአፍሪካ ሃገራት ወደ ቻይና የሚልኩት ሸቀጣ ሸቀጥ 70%
በመቶ ከአንጎላ(የነዳጅ ምርት)፣ደቡብ አፍሪካ(ብረት፣አልማዝ፣ፕላቲነም፣ማንጋኒዝ፣መዳብና አልሙኒየም
)፣ ሱዳን(የነዳጅ ምርት)ና ከዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ(የተለያዩ ጥሬ እቃዎች) በአመዛኙ በተፈጥሮ
ሃብቶችን ያሰገባሉ፡፡ ከቻይና ወደ አፍሪካ አገሮች 60 በመቶ ከሚገቡት የማንፋክቸር እቃዎች ወደ
ግብፅ፣ ናይጀሪያ፣አልጀሪያና ሞሮኮ ሃረጋት ነው፡፡
China’s burgeoning trade and investment relationship with Africa does not benefit all
sectors or countries equally. According to Schiere (2011), about 70% of Africa’s exports
to China come from Angola, South Africa, Sudan, and the DRC, and are heavily
dominated by raw materials (e.g. oil, copper, cobalt, and cotton).
And 60% of imports from China, largely manufactures, are destined to South Africa,
Egypt, Nigeria, Algeria and Morocco. Most other African economies have only a limited
trade relationship with China.
The large unmet domestic demand for natural resources in China is due to growing
demands from industry and consumers for energy and materials. For example, the
average daily consumption of crude oil in China went from 320,000 tons per day in
1990 to 932,000 tons per day in 2007.19 Average demand for electricity consumption
for Chinese households went from 13.4 kWh (kilowatts per hour) in 1983 to 274.9 kWh
in 2007.20
The large unmet domestic demand for natural resources in China is due to growing
demands from industry and consumers for energy and materials. For example, the
average daily consumption of crude oil in China went from 320,000 tons per day in
1990 to 932,000 tons per day in 2007.19 Average demand for electricity consumption
for Chinese households went from 13.4 kWh (kilowatts per hour) in 1983 to 274.9 kWh
in 2007.20
Africa’s rapidly growing exports to China, however, are not limited to fuels and other
mineral and metal products. Labor-intensive raw or semi-processed agricultural
commodities Sanders Moody INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW Vol. XX, No. 1:
Summer 2011 8 that are further processed in China, either for industrial use (timber,
cotton) or for consumer use (food products), are also increasingly imported by China
from Africa. The African countries with significant exports to China are few. Five oil and
mineral exporting countries account for 85% of Africa’s exports to China.21 This
statistic bolsters the argument that China’s main interest in Africa is natural resource
extraction. At 62.20% to 80%, (depending on the source and time frame of the
measurement) oil makes up the majority of Africa’s exports to China.22 Figure 2 shows
the breakdown of what is being extracted from China in percentages according to
Rotberg’s, China into Africa: Trade, Aid and Influence. Other sources report a slightly
different breakdown for exports to China.23
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Nevertheless it is undisputed that trade between Africa and China has been dramatically
increasing. Table 2 provides information on China’s crude oil imports from the largest
oil producing countries in Africa.
Figure 2
Source: Harry G. Broadman, “Chinese-African Trade and Investment: The Vanguard of
South-South Commerce in the Twenty-First Century,.” in Robert I. Rotberg, ed., China
into Africa: Trade, Aid and Influence (Washington DC: Brookings Institution Press,
2008) 99.
Table 2 China’s Crude Oil Imports from Select African Countries for January 2010
Sanders Moody INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW Vol. XX, No. 1: Summer 2011 9
Countries Jan 2010 in Tons Change in Year
Angola 3,360,687 +53.44
Sudan 1,149,869 +130.25
Congo 388,409 -1.46
Equatorial Guinea 137,526 Not available
Source: Chinaoil web.com. www.chinaoilweb.com. (accessed November 11, 2010)
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ይገኛል፡፡
በተለይ ከቻይና ወደ አፍሪካ ጠቅላላ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከ2004 እኤአ
5,497,990,000 ቢሊዩን ኤስ ዶላር፣ በ2010 እኤአ 68,811,310,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከፍ እንዳለ
ከሠንጠረዡ ማስተዋል ይቻላል፡፡
ዓመታዊ የቻይና ጠቅላላ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በደቡብ አፍሪካ ዝቅተኛው 17.81 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር ከፍተኛው 4807.86 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በናይጀሪያ፣ ዝቅተኛው 45.52፣ከፍተኛው 390.35 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በሱዳን፣ ዝቅተኛው 19.30፣ከፍተኛው 146.70 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በአልጀሪያ፣ ዝቅተኛው 11.21፣ከፍተኛው 228.76 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በኢትዬጵያ፣ ዝቅተኛው 0.43(0.0078%)፣ከፍተኛው
74.29(0.1314%) ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡ ከ2004እኤአ እስከ 2010 እኤአ አጠቃላይ
ዓመታዊ የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በአፍሪካ ያደረገችው ከኢትዬጵያ ጋር ሲነፃፀር
ከአንድ በመቶ ያነሰ መሆኑን ሠንጠረዡ ያሳያል፡፡
ዓመታዊ የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከቻይና ወደ አፍሪካ ጠቅላላ፤ በደቡብ አፍሪካ፣
ናይጀሪያ፣ ሱዳን፣ አልጀሪያና ኢትዬጵያ ከ2004 አስከ 2010 እኤአ (ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር)
Table 2 China's outward FDI flows by country, 2004-2010 (millions of US$)
Direct Investment from China to Ethiopia, 2004 to 2010: Annual Chinese FDI into
Ethiopia (US$ million)
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0.0078
0.0402
0.1358
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4
5
6
7

2007
2008
2009
2010

26506.09
55907.17
56528.99
68811.31

Chinese Wall in Ethiopia
454.41
4807.86
41.59
411.17

390.35
162.56
171.86
184.89

65.40
63.14
19.30
30.96

145.92
42.25
228.76
186.00

13.28
9.71
74.29
58.53

0.0501
0.0173
0.1314
0.0850

Source: 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment
Source: FDI Bulletin of the Chinese Ministry of Commerce: ODI Statistics (2010).

እንደ ብራውቲጋም (Brautigam, 2009) የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት
በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ቢገኝም ቅሉ 50 በመቶ የሚሆነው ኢንቨስትመንት በማዕድን ዘርፍ
ሃብታም የሆኑ አገራት ናይጀሪያ፣ ደቡብ አፍሪካና ሱዳን በመሳሰሉት ላይ የተደረጉ ናቸው፡፡ የቻይና
መንግስት ፖሊሲ መሠረት በባህር ማዶ አገራት የግብርና ዘርፎን ኢንቨስትመንት ማስፋፋትነው፡፡ ሆኖም
የግብርና ዘርፎን ኢንቨስትመንት ከማዕድን ዘርፍና ማንፋክቸሪግ ዘርፎች አንፃር በጣም ዝቅተኛ መሆኑ
ተረጋግጦል፡፡ ‘’Chinese outward FDI to Africa shows a similar pattern of concentration,
with 50% flowing to the mining sectors of just a handful of resource-rich countries
(Nigeria, South Africa and Sudan). The Chinese government going global policies
encourages overseas agricultural investment. However, outward investment in
agriculture and related activities is much smaller than in mining or manufacturing
(Brautigam, 2009).’’
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ውስጥ በመቶኛ ሲነፃፀር
Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in Ethiopia
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ሲሆን በተለይ
በኢትዬጵያ ልዩ አትኩሮት በቻይና በኩል ተሰጥቶታል፡፡ በኢትዬጵያ የቻይና የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንትን መሳብ የቻለው በሃገሪቱ ውስጥ ባለው ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት ዋጋ፣ በአነስተኛ የመሬት
ዋጋ ሽያጭ፣በሃገሪቱ ውስጥ ባለው ገበያ እንዲሁም መንግስት ባደረገው ማበረታቻ ለምሳሌ የታክስ
እፎይታና ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ ከቀረጥ ነፃ የማስገባት መመሪያና ፖሊሲ
በማውጣት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ችሎል፡፡ በሌላ በኩልም በምስራቅ ኤሲያ ሃገራት
የሰራተኛ ጉልበት ክፍያ ማሻቀብ፣ የመሬት ሽያጭ ዋጋ መጨመርና የተወዳዳሪ ካንፓኒዎች ፉክክር
በማየሉ የተነሳ አፍሪካ የመሳሰሉ ክፍለ ዓለማት ትኩረት እንዲያገኙ ሲረዳ በተለይም በአፍሪካ ላይ
የፖለቲካ መስፋፋት ለማድረግ ባለው ፉክክር ቻይና በለስ የቀናት ሃገር ለመሆን በቅታለች፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ 0.4 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2004 እኤአ የነበረ
ሲሆን፤ 4.9 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2005፤ 24.0 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2005 እየጨመረ በመሄድ
በ2009 እኤአ 74.3 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር እንደደረሰ ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡ እንደ
ኢትዬጵያ ኢንደስትሪ ሚኒስትር መረጃ መሠረት 372 የቻይና ኢንቨስተሮች በ2012 እኤአ በይፋና በግልፅ
እንደተመዘገቡ ታውቆል፡፡ ይህ አሃዝ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የቻይና ኢንቨስተሮች
አይጨምርም፡፡ በቻይናና ኢትዬጵያ መኃል የንግድ እንቅስቃሴ ፍሰት ፤የእርዳታ ፍሰት ፣የአስተዳደር
ልምድና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ዋናዎቹ የኢኮኖሚ ግንኙነት ስምምነቶች ናቸው፡፡ ከአራቱ
ማኃል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በረዥም ግዜ ውስጥ በሃገሪቱ ኢኮኖሚው ላይ ተፅዕኖ
በመፍጠር ነፃ ገበያ እንዲያድግ፣የቴክኖሎጅ ልውውጥ እንዲዳብርና በዓለም ዓቀፍ የምርት ትስስርና
ልውውጥ እንዲበለፅግ ሃይል ይሰጠዋል ተብሎ ይታመናል፡፡
Ownership types of Chinese firms in Ethiopia
No
1
2
3

Ownership types

Percentage

Chinese private

69%

Chinese-Ethiopian
private joint-venture

15%

Chinese state-owned

13%

50
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4

Others

Chinese Wall in Ethiopia
3%

Source: World Bank Survey, Chinese FDI in Ethiopia (May 2012).
በ2012 የዓለም ባንክ ጠቅላላ ምርምርና የአሰሳ ጥናት መሠረት፤ የቻይና ካንፓኒዎች የባለቤትነት ድርሻ
የቻይና የግሉ ዘርፍ 69 በመቶ፤ የቻይናና የኢትዬጵያ ኃ/የ/የግል ማህበራት 15 በመቶ፤የቻይና መንግስታዊ
ዘርፍ 13 በመቶ እንዲሁም የተለያዩ 3 በመቶ ድርሻ እንዳላቸው ከሠንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡
According to the Ethiopian Herald 15, July 2014 entitled ‘‘US, European investment flow
growing”
“Over the past 10 years, the FDI flow most of the investment comes from Asian
countries especially China and India. But now investment flows at nearly equal rate from
Europe, amerrica and Asia. Of the total 40.61 billion Birr (app. US$ 2 Billion) Foreign
Direct Investment (FDI) between mid 2010 and mid 2014 the share of US and European
investment is over 19.27 billion Birr, about 47 per cent, according to data. ”
የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች/ የምዕራብ ኢንደስትሪያል ዞን (Special Economic Zones)/
Eastern Industrial Zone (EIZ))
የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች( Special Economic Zones) የምዕራብ ኢንደስትሪያል ዞን (Eastern
Industrial Zone (EIZ)) ወይም ኢንደስትሪያል ፓርክ በኢትዬጵያ ከአዲስአበባ ስሜን ምስራቅ 37
ኪሎሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው በዱከም ከተማ ነው፡፡ በዱከም በ200 ሄክታር ላይ የተገነባው
የምዕራብ ኢንደስትሪያል ዞን በአይነቱ የተለየ የቻይና ኢንቨስትመንት አካል ነው፡፡ በ2007 እኤአ የ
ንጋንግ ግሩፕና( Yonggang Group) ኪያኦን ግጉፕ( Qiyuan Group) የሆኑት በዛንግጃአጋንግ ከተማ
የሚገኑት ሁለቱ የብረት ፋብሪካዎች በቻይና የንግድ ሚኒስትር የወጣውን ጫረታ በማሸነፍ ሥራ
ጀመሩ፡፡ በኢትዬጵያ ይህ የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች ምስረታ የመጀመሪያውና ትልቁ ኢንደስትሪያል ፓርክ
በሃገሪቱ ለመሆን በቅቶል፡፡ ኢትዬጵያ መንግስት ይህን ፕሮጀክት ከዘለቄታ የኢኮኖሚ እድገትና ከድህነት
ቅነሳ ጋር በማዛመድ የኢንደስትሪያል ዘርፍን ለማሳደግ ታቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ መንግስት ኢንደስትሪ
ሚኒስትር ጨርቃ ጨርቅ፣የልብስ፣የህንፃ መሣሪያዎች ዕቃ ማምረቻ፣የማኒፋክቸሪንግና ግብርና ምርት
ማቀነባበሪያ አገልግሎት እንዲሰጡ ይፈልጋሉ፡፡ በአሁኑ ግዜ 11 የቻይና ካንፓኒዎች በኢንደስትሪያል
ፓርክ ለመስራት ፊርማቸውን አኑረዋል፡፡
ሁጃአን( Huajian) የቻይና የጫማ ፋብሪካ ለባህር ማዶ ገበያ ኢንቨስተር በኢትዬጵያ ውስጥ 20
ሚሊዬን ጥንድ ጫማዎች በአመት ወይም ሁለት ሽህ ጥንድ ጫማዎች በቀን በማምረት፣ በስመ ጥሩ
የጫማ ስም በማምረት በዓለም ዓቀፍ ንግድ ለአሜሪካና አውሮፓ ለማቅረብ የታቀደ ነው፡፡ በአሁኑ ግዜ
600 ሠራተኞች ያሉት ሲሆን አብዛኛዎቹ ኢትዬጵያ እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ የሁጃአን ማኒፋክቸሪንግ
በኢትዬጵያ ውስጥ ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት ዋጋና ሰፊ የቆዳ አቅርቦትና ርካሽ ዋጋና የታክስ እፎይታና
ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ ከቀረጥ ነፃ ፖሊሲ በማድረግ ያለገደብ ወደ አሜሪካና
አውሮፓ ገበያ የማቅረብ ፍቃድ አግኝተዋል፡፡ የሁጃአን የቻይና የጫማ ፋብሪካ ሁሉንም ምርቶች ለባህር
ማዶ ገበያ በማቅረብ በ2011 እኤአ 250 ሚሊዬን ብር ገቢ አግኝቶል፡፡
‘’Huajian has a modest outfit in Dukem, about 40km south of Addis Ababa. It employs
1,600 Ethiopians, all high school graduates or above, and ships more than $1m worth of
shoes each month to the US and the UK for Guess, Naturalize and Clarkes. ‘’
የቻይና ካንፓኒዎች በኢትዬጵያ የኢንቨስትመንት ክንውን የሚያሰሞቸው ደካማ ጎኖች መካከል
የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡ የምርት ሂደቱን ፍጥነትና ግዜ በምርትና ግዜ አንፃር እንደ ቻይና ማሳጠር
አለመቻል፣የጉምሩክ የምርት የመላክ ሂደት ቀርፋፋነት፣የተማረ ሰው ችሎታ ማነስና የአስተዳደር ልምድ
እጦት እንዲሁም አጠቃላይ መጎጎዣ አቅርቦት ወጭ፤የሰው ሃይል ወጭ፣የኪራይ ወጭ ከቻይና ሃገር ጋር
ሲወዳደር ከፍተኛ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡በኢትዬጵያ የመሠረተ ልማት ኃላ ቀርነት የቢዝነስ/ የንግዱን
ስርዓት አጠቃላይ ሁኔታ ጎድቶታል፡፡ የመጀመሪያው በሃረሪቱ የኤሌትሪክ ኃይል መቆረጥ የኢንቨስተሩን
ወጭ ጨምሮበታል፡፡ ሁለተኛው ከአዲስ አበባ እስከ ጂቡቲ ያለው አስፋልት አይሉት ኮሮኮንች መንገድ
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ትርንስፖርቱን ግዜ በማርዘም ለተጨማሪ ወጭ መዳረጋቸውን ኢንቨስተሮች ይገልፃሉ፡፡ በሶስተኛ ደረጃ
ደግሞ የቴሌኮምኒኬሽን ክፍያ ውድ መሆን ከቻይና ሃገር ካለው እናት ካንፓኒ ጋር የሚያደርጉትን
ግንኙነት ተጨማሪ ወጭ እንደሆነባቸው ይገልፃሉ፡፡
‘’However, Huajian has faced considerable obstacles over the past 15 months. The cost of
transportation to and from landlocked Ethiopia is just one of the problems. For every 12
containers shipped, eight containers are imported at a cost of $8,000 each, which adds
an additional 6% to freight expenditure compared to Huajian’s Chinese operations. Of
this, $4000 goes on transport from China to the port of Djibouti; the rest is swallowed
up on the 700km journey to Addis Ababa.’’
ለማጠቃለያ የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በኢትጵያ ለሰው ሃብት ልማት የሥራ ፈጠራ
በማበርከትና ተጨማሪ ምርቶች ለኢትዬጵያ ኢኮኖሚ ማበርከት ችሎል፡፡ ወደፊት ኢትዬጵያ የውጭ
ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ለመሳብ የጉምሩክ ዕቃ ማስገባትና ማስወጣትደንቦንና የንግድ ስርአቶን
ቀልጣፋ ማድረግ ይጠበቅባታል፡፡ የውጭ ምንዛሪ መለዋወጥ ሥራን ማመቻቸትና የውጭ ምንዛሪ
ግብይይት በግልፅነት ፖሊሲ ማውጣት፡፡ የግብር አከፋፈልና አስተዳደር ስርዓትን በዘለቂታና በቀልጣፋ
ሁኔታ ማሻሻል አንገብጋቢ ጉዳይ ሲሆን በተለይ በየግዜው የመቀያየር ህግና ደንብ፤መመሪያና ፖሊሲ
የባህር ማዶ ኢንቨስተሮችን አይስብም፡፡ እንዲሁም አንድ ወጥ የሰራተኛ ህግና ደንብ ማውጣት
ምርታማነትንና ብቃትን/ቅልጥፍናን በመጨመር ብቃት ያለው የሰረራተኛን መፍራት ይቻላል፡፡
‘’ Huajian signed a memorandum of understanding with the China-Africa Development
Fund, a private equity fund that facilitates Chinese investment on the continent, to
jointly invest $2bn over a decade in creating a light-manufacturing special economic
zone in Ethiopia. The company has already leased 300ha of land in Lebu, on the
outskirts of the Ethiopian capital, where it plans to build a shoe city, with
accommodation for 200,000 people and factory space for other manufacturers of
footwear, handbags, accessories and components. Ms Hai expects construction to begin
there later this year. ‘’
http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2013/04/04/ethiopia-could-be-shoemakerto-the-world
‘’Abstract: China’s investment activities in Africa have attracted significant interest in
academic, policy and media circles in the last decade. Adopting country case studies
analysis, findings indicated that Chinese investment relations with Africa have its good,
bad and ugly sides. On the good side, China has established special economic zones
which have the potential to build economic linkages with the local economy. However,
the linkages are mainly forward, involving logistics, forwarding, and insurance and
financial services. Backward linkages are fostered to the extent that the Chinese firms
contract out transportation and catering services for their employees and sub-contract
with local firms. The bad side includes the limited employment quota for local citizens,
poor labour standard, limited technology transfer, and the quality of Chinese
construction. The ugly side includes tax evasion and support to dictatorial regimes in
Africa. Chinese companies should be well controlled and the legislation that guides their
business conduct should be fully enforced.’’
Asia Pacific and Globalization Review, Vol. 3, No. 1, 2013 © 2013 APGR
https://journals.macewan.ca/index.php/apgr/index Asia Pacific and Globalization review
(ISSN 1920-1206) Sino-Africa Investment Relations: The Good, The Bad and The Ugly:
Musibau Adetunji Babatunde,
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• China FDI in Africa
Ethiopia: Africa’s Third Largest Recipient of Foreign Direct Investment
June 30, 2014 | Filed under: News & Views | Posted by: Zehabesha
Brunno Casella of UNCTAD, (right) with James Wakiaga, economic advisor at UNDP
Ethiopia, on launching the UNCTAD World Investment Report on June 24, 2014.
The World Investment Report released on Tuesday, June 24, 2014, revealed that Ethiopia
was the third largest recipient of foreign direct investment (FDI) in Africa in 2013, with
a 240pc increase from the amount in 2012. The country has also registered a significant
increase in their Foreign Direct Investment (FDI) stock – the amount of investment
from aboard held within the economy.
The report released last Tuesday, June 24, 2014, by the economic think tank, United
Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD), stated that the FDI inflow to
the country had reached 953 million dollars in 2014, up from the 279 million dollars it
was in the previous year. Its foreign direct investments inward stock also reached close
to 6.1 billion dollars in 2013, up from 941 million dollars in 2012. The net sales value of
cross border merger and acquisition (M & A) in the country has also increased by more
than double to 366 million dollar in 2013, from 146 million dollars in 2012. Though the
amount of FDI inflow in the form of M & A has increased a considerable amount in the
year, the major part of the country’s investment inflow comes from green field projects,
according to the report.The country was a destination for foreign investment projects
worth 4.5 billion dollars, which is a dramatic performance increase from the 441 million
dollar value of green field investment projects the country hosted in 2012.On the
regional basis in Africa, which increases its share of reception by five percent, the East
and the South showed a significant increase as recipients of investments from foreign
sources. The flows to Southern Africa almost doubled to 13 billion dollars, mainly due to
record high flows to South Africa and Mozambique, while the inflows to Ethiopia and
Kenya lifted the regions FDI by 15pc to 6.2 billion dollars, the report finds. “Ethiopian
industrial strategy may attract Asian capital to develop its manufacturing base,” it reads.
Investment in light manufacturing from China, Turkey and India has the major share in
the increase of the amount of foreign investment into Ethiopia. With a continuing
significant increase of the inflow this year, the robust economic growth and the growing
middle class of Ethiopia, has contributed to the attractiveness of Ethiopia as a preferred
destination of cross boarder investors, said Bruno Casella from UNCTAD, who presented
the major findings of the report on Tuesday while announcing its official release.
“Ethiopia is closer to FDI than other parts of Africa,” he said. Two days after the release
of the UNCTAD’s report, the International Monetary Fund (IMF) Staff Mission on the
2014 Article IV Consultation with Ethiopia has also released a statement confirming the
findings of the world investment report. “Strong external loan and higher foreign direct
investment allowed for a modest increase in gross international reserves,” says the
statement, which also predicts the real gross domestic product (GDP) of the country
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between eight and 8.5pc for 2013/14 and 2014/15. The current 1.5 trillion global FDI
inflows is projected to rise to 1.6 trillion dollars in 2014, 1.75 trillion in 2015 and 1.85
trillion in 2015, according to the report.
Source: addisfortune
Will Ethiopia’s New Sovereign Credit Rating Increase Foreign Investment?
By Temesgen Deressa and Amadou Sy
July 3, 2014
To understand the importance of the need to increase foreign investment to Ethiopia, it
is useful to review the country’s current policy environment. Ethiopia follows a public
sector-led development strategy based on high public investment under its Growth and
Transformation Plan (GTP).
general, though, additional factors drive FDI depending on whether investments are
market-seeking (driven by economy size and country location), efficiency-seeking (driven
by human capital or infrastructure quality) or resource-seeking (driven by the
availability of natural resources or other strategic assets). Attracting FDI also depends
on a country’s institutional and regulatory frameworks, which include judicial
independence, labor market flexibility, corruption, level of indirect tax rates on foreign
firms and business regulations.
These could be some of the reasons why the World Bank’s 2014 Doing Business report
ranks Ethiopia 125 out of 189 countries.
Fifth, in contrast to most of sub-Saharan Africa, Ethiopia won’t allow foreign investment
in services such as banking, telecommunications and other industries monopolized by
the state or restricted to only Ethiopian companies. Sectors that typically attract foreign
investors—and which have attracted the lion’s share of FDI on the continent induced by
high demands associated with rising income—are closed to them. This policy will limit
the efficacy of the credit rating because other areas such as agriculture have not so far
proved attractive to foreign investment.
Given the difficult institutional environment, Ethiopia appears to be increasing its
reliance on foreign investment to specific sectors (like land) or from specific regions
(China, which accounts for 20 percent of total FDI in 2010 and rising).
የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ
በ2013 እኤአ፤በአፍሪካና በቻይና መካከል 210.2 ቢሊዩን ዶላር ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ
ተካሂዶል፡፡ከዚህ ውስጥ ቻይና ወደ አፍሪካ አገራት የምትልካቸው ሸቀጦች ዋጋ ከ117 ቢሊዩን ዶላር
በላይ ያለቸው ናቸው፡፡ ኢትዩጵያ በአፍሪካ 21ኛዋ የቻይና የንግድ መዳረሻ ስትሆን በአሁኑ ወቅት ሁለቱ
አገራት ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ 2.2 ቢሊዩን ዶላር መድረሱ ታውቆል፡፡
እንደ ዓለም ባንክ መረጃ መሠረት (August 2012)የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ቀስ በቀስ
በየአመቱ እያደገ እንደመጣ ከ0.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር በ2007 እኤአኤነበረ ሲሆን በ2011እኤአ፤ 1.2
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር እያደገ ሄዶል፡፡ የኢንቨስትመንት ዘርፉም በአበባ ምርት፣ፍራፍሬና አትክልት
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ምርት፣ጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ እንዲሁም ቆዳና የቆዳ ውጤቶች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት
እንደሳቡ ታውቆል፡፡ እንደ ኢትዩጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ኮሜርሻል ፋርም የህንድ፣የሳዑዲ
አረብያ፣የአውሮፓ፣የአሜሪካ ኢንቨስተሮችን እንደሳበ ገልፀዋል፡፡
የአሜሪካ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ከ1993 እስከ 2013 እኤአ ባለው ግዜ ውስጥ 1.5
ቢሊዩን ዶላር እንደደረሰ ለማወቅ ተችሎል፡፡ የአሜሪካ ካንፓኒዎች በኢትዩጵያ ውስጥ ቦይንግ ፣ኮካ ኮላ፣
ፔፕሲ ኮላ፣ ካተረፒለር፣ ጆን ዲር፣ ፕሮክተር ኤንድ ጋምብል፣ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን፣ ፎርድ፣ ማክ
ትራክስ፣ ጀነራል ሞተርስ፣ ዴሎይቴ፣ እርነስት ኤንድ ያንግ፣ ግራንት ቶርቶን፣ ራዲሰን፣ ሸራተን፣ ሂልተን፣
ሞቶሮላ፣ ማይክሮ ሶፍት፣ አይቢኤም፣ ሲሳና፣ ቤል ሂሊኮፕተር፣ ፕርኪንስ፣ ማሳይ ፈርግሰን፣ ኬዝ III፣
3ኤም፣ ሉሰንት ቴክኖሎጅስ፣ ሲስኮ፣ ፌዴራል ኤክስፕሬስ፣ ናይትድ ፓርስል ስርቨስ፣ ራንክ/ ዜሮክስ
ኮርፖሬሽን፣ ኤችፒ፣ ካርጊል፣ ናቪስታር፣ ሆግስ ኔትወርክ፣ ዱፖንት፣ ኦራክል፣ ፒፍዘር፣ ኤምደብሊው
ኤች እንዲሁም ጀነራል ኤሌትሪክ ይገኛሉ፡፡
እንግሊዝ ከኢትዩጵያ ጋር የንግድ ግንኙነት ከ2009 እስከ 2014እኤአ ድረስ 220 ሚሊዩን ፓውንድ
ደርሶል፡፡ በ2014 እኤአ ብቻ 44 ሚሊዩን ፓውንድ የሚያወጡ እቃዎችን ከኢትዩጵያ ስገባች ሲሆን፣108
ሚሊዩን ፓውንድ የሚያወጡ ምርቶችን ደግሞ ወደ ኢትዩጵያ ልካለች፡፡ እንግሊዝ በማዕድንና ነዳጅ
ዘይት ፍለጋ፣በመጠጥ ምርቶች፣በታዳሽ ኃይል መስኮች ተሰማርተዋል፡፡ ከሚጠቀሱት ውስጥ ፒታርድስ
የጎንት ፋብሪካ፣ዩኒሊቨር የንፅህና የቤት ውስጥ እቃዎች አምራች፣ጂ.ኤስ.ኬ የመድሃኒት
ፋብሪካ፣ቴስኮ፣ዊልማርትና ዲያጎ በኢትዩጵያ ውስጥ ከሚገኙ ኩባንያዎች ናቸው፡፡ በ2015 እኤአ
የእንግሊዙ ኬኢኤፍአይ የማዕድን ካንፓኒ (KEFI Minerals Ethiopian Limited )በምእራብ ወለጋ ዞን
ገንጂ ወረዳ ቱሉ ካፒ ቀበሌ ውስጥ 31 ቶን ሲሆን 28875 ኪሎ ግራም ወርቅና መዳብ በሚቀጥሉት አስር
አመታት በማውጣት 1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ገቢ ያስገኛል፡፡ የአሜሪካና እንግሊዝ መንግስት
ከኢትዩጵያ ጋር ካላቸው የኢኮኖሚ ግንኙነቶች ባሻገር በሁለትሽ፣ ቀጠናዊና አህጉራዊ የፀጥታ ጉዳዩች
ዙሪያ አጥብቀው እንደሚሰሩ ይታወቃል፡፡ በተለይ በዓለም ሰላም ማስከበር በሚል ተልእኮ
በሶማሊያ፣በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን፣ሩዋንዳ፣በተለይ በሽብርተኝነትና በአየር ንብረት ጉዳዩች በጋራ
ይሰራሉ፡፡
Figures from the Government of Ethiopia cover the fiscal year of July 2012 to June 2013
while the international indicators measure performance by the calendar year.
Table 3: Sources of FDI (July 9, 2012 – July 5, 2013)
No Country of Origin
No of Projects
Capital in '000' USD
1
Turkey
34
1,513,503
2
China
155
358,642
3
Saudi Arabia / Ethiopia
11
318,189
4 India
47
302,993
5 Sudan
97
125,008
6 Britain
2
114,326
7
South Africa /Ethiopia
2
112,494
8
Saudi Arabia
19
107,669
9
Germany/Ethiopia
5
100,693
10
Netherlands/Ethiopia
4
40,944
Total
376
3,094,461
Others
345
458,235
Grand Total
712
3,552,697
Source: Ethiopian Investment Agency
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ምዕራፍ {6}
‹‹ የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ በኢትዩጵያ!!! ››
{I} የኢትዩጵያና ቻይና የፖለቲካ ግንኙነት
የቻይናና ኢትዬጵያን ሁለትዩሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ታሪክ
የቻይናና አፍሪካ አገራቶች ጥንታዊ የሆነ የንግድ ግንኙነት ቢኖራቸውም ቅሉ የቻይናና አፍሪካ ሁለትዩሽ
ግንኙነት ታሪክ ላቅ ወደአለ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷች በሁለቱም በኩል ሳያድግ እስከ ሃያኛው ክፍለ
ዘመን ድረስ ቆይቷል፡፡
ጣሊያን ኢትዬጵያን በወረረች ግዜ ቻይና ከተቃወሙትና እውቅና ካልሰጡ አምስት አገሮች ውስጥ
እንደሆነች ታሪክ ይመሰክራል፡፡ በዓለም ፖለቲካ ቀዝቃዛው ጦርነት ተብሎ በሚታወቀው ዘመን
የቀ.ኃ.ሥ ኢትዬጵያ መንግስት ከምዕራባዊያን አገሮች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራት፡፡
በ1967 እኤአ ቻይና የኤርትራ ህዝባዊ ሃርነት ግንባር(ኤህሃግ) ትደግፍ ሰለነበረ በቻይናና ኢትዬጵያ
መኃል የሻከረ ግንኙነትና ያለመግባባት ተፈጥሮ ነበር፡፡ ነገር ግን ሁለቱ አገሮች የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት
በዲሲንበር አንድ 1970 እኤአ ሲጀምሩ ቻይና፤ ኤርትራ የኢትዬጵያ ግዛት መሆኖን በአንፃሩ
ኢትዬጵያም፤ ታይዋን የቻይና ግዛት መሆኖን እውቅና በመሰጣጣታቸው መግባባት ተጀመረ፡፡
የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ቹኤንላይ (Zhou Enlai) በጀንዋሪ 1964 እኤአ ኢትዬጵያን ጎበኙ፡፡ ቀ.ኃሥ በ
ኦክቶበር 1971 እኤአ ቤጂንግ በጎበኙ ግዜ ማኦ ሴቱንግ (Mao Zedong) የደመቀ አቀባበል
አድርገውላቸው፡፡ የሁለቱ አገሮች ወዳጅነታቸው እስከ 1974 እኤአ ድረስ ለአጭር ዓመታት ተጠናክሮ
ቀጠለ፡፡
በኢትዬጵያ ህዝባዊ አብዬት በፈነዳ ግዜ የኢትዬጵያ ወታደራዊ መንግስት(ደርግ) ከሶቨየት ህብረት
መንግስት ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመመስረቱ ከቻይና ጋር የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየረገበ
ሄደ፡፡ የቻይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪያን ኪችእን( Qian Qichen)
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በ1989 እኤአ በጀንዋሪ 1991ና በጀነዋሪ 1994 እኤአ በኢትዬጵያ ጉብኝት አደረጉ፡፡ በሜይ 1996 እኤአ
የቻይና ፕሬዜዳንት ጃንግ ዚሚን( Jiang Zemin) ኢትዬጵያ ጎበኙ፡፡
በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ ህዝባዊ አብዬታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት(ኢህአዲግ) በትረ መንግስቱን
ከተቆጣጠረ በኃላ የኢትዬጵያና የቻይና መንግስታት ዲፕሎማሲያዊና የሁለትዬሽ የንግድ ግንኙነቷች
እየተጠናከረ መጣ፡፡ በጁን 2001 እኤአ የኢትዬጵያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤጂንግ
በመጎብኝት “አንድ ቻይን” መርሃ ግብርን በመደገፍ ቻይና ከታይዋን ጋር ያላትን ጠብ ከቻይና ጋር
በመወገን ድጋፉን ገለፀ፡፡ በዲሴንበር 2003 እኤአ የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ዊን ጂያባኦ( Wen Jiabao)
የኢትዬጵያ በመጎብኝት የቻይናና አፍሪካ ህብረት ፎረም መክፈቻ ስነስርዓት ላይ ተገኙ፡፡ በዲሴንበር
2004 እኤአ የኢትዬጵያና የቻይና ባለሥልጣናት ህግ አውጭ አካላት በቤጂንግ ስብሰባ በማድረግ
በሰጡት የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሁለቱ አገሮች የጋራ ግንኙነታቸውን በሁሉም መስክ ለማጠናከር
ፍላጎት እንዳላቸው መስማማታቸውን አበሰሩ፡፡ በሜይ 2007 እኤአ የቻይና ምክትል የንግድ ሚኒስትር
ዋንግ ቻኦ (Wang Chao) አዲስአበባን በመጎብኝት 18.5 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር የእዳ ስረዛ ስምምነት
ፊርማቸውን አኖሩ፡፡ በፊብሪዋሪ 2008 የቻይና ኮንስትራክሽን (ግምባታ) ሚኒስትር ከኢትዬጵያ አቻቸው
ጋር አዲስ አበባ ውስጥ በመገናኝት ሁለቱ ሃገራቷች በህብረት ለመስራት ያላቸውን ፅናት በድጋሚ ገለፁ፡፡
የቻይን ህዝባዊ ሪፓብሊክ መንግስትና የኢትዬጵያ መንግስት ግንኙነት የተመሰረተው እአአ 1970 ወይም
እኢአ 1963 ዓ/ም ነበር፡፡ የኢትዬጵያ ኢንባሲ በፔኪንግ እና የቻይን ህዝባዊ ሪፕብሊክ ኢንባሲ በአዲስ
አበባ በ2009(2002)ተከፈቱ፡፡ በሁለቱ ሃገራት መኃል በቻይና ኮምኒስት ፓርቲና በኢትዬጵያ
ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስታት የሁለትዬሽ ግንኙነት ከ1991 እኤአ በኃላ በከፍተኛ ደረጃ ተመነደገ፡፡
መለስ ዜናዊ ቅርስና ውርስ (ከ2005 እስከ 2009 እኤአ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ዲሞክራሲያዊ
ልማታዊ መንግስት (Democratic Developmental State Model) ያቀነቅን ነበር፡፡ የህወሃት/ኢህአዲግ
ፖለቲከኞች የሚሰጡት የሃኪም የመድሃኒት ማዘዣ ዲሞክራታይዜሽን ከልማት ጋር አይስማማም ወይ
አይጣጣምም፡፡ በዲሞክራሲና እድገት ምንም ግንኙነት የላቸውም፣ አሊያም ያለዲሞክራሲ እድገት
ያስመዘገቡ አገሮች አንዶ ቻይና ናት በማለት ልማታዊ መንግስት Developmental State Model
ተጠመቁ ደቀመዝሞሮቻቸውን የህወሃት/ኢህአዲግ ካድሬዎችን አጠመቁ፡፡ መጠመቅና ማጥመቁ ላለፉት
ሁለት አስርት ዓመታት ተከወነ፡፡
በዲሴንበር 6/2011እኤአ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት የቻይና አስመጭና ላኪ
ባንክ( Chinese Export and Import Bank) በኩል የቻይና መንግስት ለኢትዬጵያ መንግስት 11.4
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ በግዜው ገልጸዋል፡፡ ብድሩ ለናሙና ያህል
ለመግለፅ፡-የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና ልማታ ባንክ (China
Development Bank Corp.) እንዲሁም ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት
የብድር ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ
ሆንጃይ( Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ
ገልጸዋል፡፡አንዱ ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች
ግንባታ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር
አቅርቦት ከፍ ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤የቻይና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ
የቻይና መንግስት ከ1949 እኤአ (ከስልሳ አምስት አመታት በፊት ጀምሮ እስከአሁን) በአንድ ፓርቲ፤
በቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤ ያለተቀናቃኝ ህዝቡን የገዛ መንግስት ነው፡፡ የቻይና መንግስት ስብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ባለማክበር ተወዳዳሪ የሌለው መንግስት ነው፡፡ የቻይና መንግስት በሶሻሊስት
የእዝ ኢኮኖሚ የግብርና፤ኢንደስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በመንግስታዊ ሞኖፖል የተያዘበት አገር ነው፡፡
ቀጥለን የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤የቻይና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምን ዓይነት እንደሆነ እንገመግማለን፡፡
በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት
• ቻይና መንግስት ለኤርትራን መንግስት እውቅና ሰጥተዋል የኢትዬጵያ መንግስት ለታይዋንና
ለቲቤቱ መሪ ለዳይላላማ እውቅና የመሰጠት መብት የለውም፡፡
• የቻይና መንግስት በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት መርህ አለኝ ቢልም
ከኢትዬጵያ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ጋር በቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ በተለይ በኢንተርኔትና
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በሞባይል አገልግሎቶች ላይ ስለላ በማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ነፃ
ጋዜጠኞችን፣ዲያስፖራዎችንና ምሁራኑን በመሰለል ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል፡፡
• አንድ ሃገር አንባገነን መንግስት ሆነ አልሆነ፤ ፀረ ህዝብ ሆነ አልሆነ፤ ስብአዊና ዴሞክራሲያዊ
መብቶች አከበረ አላከበረ፤የአናሳ ዘውጌ መንግስት ሆነ አልሆነ፣በሙስናና ኢፍትሃዊነት ታወቀ
አልታወቀ፤ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲና መንግስት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው መሠረት አብሮ
በመስራት የገባበትን ሃገር ጥሬ እቃ ቤንዚን፤ወርቅ፣ ብረት የግብርና ምርቶች ወዘተ አብሮ
በመዝረፍ ግብረገብነትና የሞራል እሴት የሌለው መንግስት ነው፡፡
• ዲሞክራሲያዊ መብቶችና፣ምርጫ ለቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤ በምድራዊው ዓለም ሳይሆን
በሰማያዊው ዓለም የሚታሰብ ቢሆንም የቻይና ህዝብና የዴሞክራሲ ትግል ከታይማን
አደባባይ ግድያና ርሸና ጀምሮ የተዳፈነ እሳት ነው፡፡
• የፕሬስ ነፃነት፣ጋዜጣ፣ድረ-ገፅ፣ ኢንተርኔት፤ ወዘተ ከ1949 እኤአ ጀምሮ በቻይና
መንግስትና ኮምኒስት ፓርቲ፤ቁጥጥር ስር ይገኛሉ፡፡ መሬት፣ ባንክ ኢንሹራንስ፣
ቴሌኮምኒኬሽን፣ መብራት ኃይል ወዘተ በአጠቃላይ የግብርና፤ኢንደስትሪና የአገልግሎት
ዘርፎች በልማታዊ መንግስት ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ስርአቱ በፖለቲከኛ ካድሬዎች ሙስናና
ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኝ እሙን ነው፡፡
{II} የኢትዩጵያና ቻይና የኢኮኖሚ ግንኙነት
በኢትዩጵያ ከ250 እስከ 300 የቻይና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች፣በጨርቃ ጨርቅ፣ በአውቶሞቲቨ
ኢንጅነሪንግ፣ በምግብ፣ በኮሙኒኬሽንና ሌሎች የኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ ሲሆን የአገሪቱ
የንግድና ኢንቨስትመንት ልውውጥም ከሦስት ቢሊዩን ዶላር በላይ እንደደረሰ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር
9 ቀን 2009 ዓ/ም በኢትዩጵያ የሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ለማድረግ የገቡት የቻይና ምክትል
ፕሬዤዳንት ሊ ዩዋንቻኦና በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መረጃው ተገልፆል፡፡
በማርች 25ቀን 2016 እኤአ፣በጊዬን ሆቴል ባቀረቡት ጥናታዊ ፁሁፍ መሠረት የቻይና ፋይናንሲንግ
በኢትዩጵያ ከቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በተጨማሪ በዋና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በመንገድ
ሥራዎችና በባቡር ግንባታ ዝቅተኛ የጨረታ ዋጋ በማቅረብ 10 የቻይና ኩባንያዎች በበላይነት
ይቆጣጠራሉ፡፡የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት በፋይናንስ ማመቻቸትና በዝቅተኛ የጨረታ ዋጋ
ያቀርባሉ፡፡ እንዲሁም በቴሌኮምኒኬሽን ፕሮጀክቶች በፋይናንስ ማመቻቸት በመሳሰሉት ፕሮጀክቶች
የቻይና መንግስትና ኩባንያዎች በስፋት ይሳተፋሉ፡፡ ብዙዎቹ ፕሮጀክቶች
የኢትዩጵያ መንግስት
ኢንቨስትመንት ወጪ እንጂ የቻይና ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አይደሉም፡፡ በ2016 እኤአ የቻይና ዓለም
አቀፍ ኢንቨስትመንት ምንጭ መሠረት፡• የቻይና ኢንቨስትመንትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል በኢትዩጵያ ከ2005 እስከ
2016 እኤአ 17.6 ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡
• በ2013 እስከ 2015 እኤአ የቻይና ኢንቨስትመንትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል
በኢትዩጵያ 7.39 ቢሊዩን ዶላር ሲገመት በአንጻሩ የቻይና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
በኢትዩጵያ 122 ሚሊዩን ዶላር በ2012 እኤአ እንደ ዓለም ባንክ መረጃ መሠረት፣ እናም 600
ሚሊዩን ዶላር ስቶክ በ2012 እኤአ፣
• በግብርና ዘርፍ 650 ሚሊዩን ዶላር
• በኢነርጅ 5.85 ቢሊዩን ዶላር
• በሪል እስቴት 1.63 ቢሊዩን ዶላር
• በቴክኖሎጅ 3.2 ቢሊዩን ዶላር
• በትራንስፖርት ዘርፍ 6.29 ቢሊዩን ዶላር
{1} የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ዳሰሳ
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GDP by sector from 2007 to2014 ETB Billion
Year
Agriculture sector
Industry sector
Service sector
GDP

2007
170.3
35.4
143.1
348.8

2008
181.2
38.8
163.2
383.2

2009
195.0
43.0
184.7
422.7

2010
212.5
49.8
216.6
278.9

Chinese Wall in Ethiopia
2011
222.9
59.6
237.4
519.9

2012
238.8
73.9
258.7
571.4

2013
251.8
89.6
289.4
630.8

2014
267.9
105.2
322.2
695.3

2015

‹‹ዛሬ በኢትዩጵያ ውስጥ የምርት ገበያው፣ የሠራተኛ ገበያው፣ የካፒታል ገበያው፣የመሬት ገበያውም
ተዛብተዋል፡፡››
‹‹በጊነስ ቡክ ሊመዘገብና ሊቃውንትን ለምርምር ሊጋብዝ የሚችለው በጆንያ ተለክቶ በጥሬ ገንዘብ
ስታቲስቲክስ መረጃ መልክ ተተምኖ የቀረበው በ1983 ዓ/ም አሥር ቢሊዩን ብር ገደማ የነበረው ጥቅል
የአገር ውስጥ ምርት፣ በ2008ዓ/ም አንድ መቶ ሃምሳ ዕጥፍ አድጎ አንድ ተኩል ትሪሊየን መድረሱ
ከገበያው ፍላጎትና አቅርቦት መጣጣም መረጃ ጋር ሆድና ጀርባ ሆኖ የህዝብ አመኔታን አጥቶል፡፡››
Ethiopia GDP from 1991 102015 (in millions of Birr)
Year
1991
1992
1993
1994
US D$
2.07
5.00
5.00
5.00
=Birr
GDP (
10,535
11,799
11,999
12,644

Year
US D$
=Birr
GDP (

Year
US D$
=Birr
GDP (

1995
5.88

1996
5.88

1997
5.88

1998
5.88

1999
5.88

13,987

14,640

14,429

15,294

16,112

2000
8.15

2001
8.15

2002
8.15

2003
8.15

17,358

17,573

16,883

18,818

2008
9.67

2009
12.39

2010
13.33

2011
14.06

260,059

399,631

448,237

506,600

2004
8.15
20,733

2012
18.65
648,486

2005
8.65
106,450

2013
19.65
912,990

2006
8.39
127,229

2007
8.93
174,643

2014
19.85

2015
21.83

1,200,782

1,300,000

በ1991እኤአ (1983ዓ/ም) ብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት (Real GDP) 10,535 ቢሊዩን ብር
የነበረ ሲሆን በግዜው (አንድ ዶላር በ2.07 ብር እኩሌታ ይመነዘር ነበር) በ2015 እኤአ (2008 አ/ም)
ብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት 1,300,000 ትሪሊየን ብር ሲሆን (አንድ ዶላር በ21.83 ብር
እኩሌታ ይመነዘር ነበር) የሃገሪቱ ጂዲፒ እድገቱ በ123 እጅ ማለትም አስራ ሁለት ዕጥፍ እንዲደርስ
አንዳደረገው ይስተዋላል፡፡ (አንድ ዶላር በ2.07 ብር እኩሌታ ወደ 21.83 ማደግ በ9.5 በመቶ አምስት
እጥፍ በላይ የውጪ ምንዛሪው በማደጉ የብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ስሌት እንዲጨምር
አደረገው፡፡) የብር መንዛሪ መርከስ ሁኔታ ማለትም በዓለም አቀፍ ንግድ ገበያ የኢትዩጵያ ብር የመሸጥና
የመግዛት አቅም እንደተሸመደመደ ያሳያል፡፡ አገሪቱ በውጪ ንግድ የምትልካቸው ምርቶች ዋጋ መቀነስን
አስመዝግቦል፡፡ እንዲሁም አገሪቱ በገቢ ንግድ የምታስገባቸው ካፒታል ጉድስ እቃዎች ዋጋ በመጨመሩ
የዶላር የመግዛት አቅም በ9.5 በመቶ ማለትም አምስት እጥፍ በላይ በመጨመሩ ሃገሪቱ በገቢ ንግድ
ተጎጂ ሆናለች ማለት ነው፡፡ በመሆኑም የብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት (Real GDP)
ከቢሊዩን ብር ወደ ትሪሊዩን ብር እምርታ ማሳየቱ የኢኮኖሚ እድገትን አያመላክትም፣ የብር መርከስንና
የመግዛት አቅም መቀነስን ነው የሚያሳየው፡፡
የብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት (Real GDP) እድገት መገለጫዎች በሃገሪቱ ኢኮኖሚያዊ
ዘርፎች፣በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች መረጋገጥ አለበት፡፡
የግብርናው ዘርፍ ምርቶች የእህል፣የሰብል፣ካሽ ክሮፕስ፣ብና፣ሰሊጥ፣የቅባት እህሎች፣ አትክልታና
ጥራጥሬ፣ የአበባ ምርት በየአመቱ በምን ያህል አደገ? ለስንት ሚሊዩን ሰዎች የስራ እድል ፈጠረ?፣ የነፍስ
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ወከፍ ገቢቸውን በምን ያህል ብር በየአመቱ ጨመረ?፣ ለውጪ ንግድ ድርሻው በምን ያህል አደገ?፣
በየአመቱ ምን ያህል የውጪ ምንዛሪ ከዘርፉ ተገኘ?፣
የኢንዱስትሪው ዘርፍ ምርትና ሸቀጦች የማዕድን ምርቶች፣(ወርቅ፣ ታንታለም፣ ብረት፣) የማኑፋክቸሪንግ
ምርቶች (ልብስና አልባሳቶች)፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ የስካር፣ የዘይት፣ የዱቄት፣ የወተት፣ የሲሚንቶ
ምርቶች፣ በየአመቱ በምን ያህል አደገ? ለስንት ሚሊዩን ሰዎች የስራ እድል ፈጠረ?፣ የነፍስ ወከፍ
ገቢቸውን በምን ያህል ብር በየአመቱ ጨመረ?፣ ለውጪ ንግድ ድርሻው በምን ያህል አደገ?፣ በየአመቱ
ምን ያህል የውጪ ምንዛሪ ከዘርፉ ተገኘ?፣
የአገልግሎት ዘርፍ የአየር፣የየብስና ባህር ትራንስፖርት አገልግሎቶች፣ የቱሪዝምና ሆቴሎች፣የቴሌኮም፣
የኤሌትሪክ ኃይል አገልግሎቶች ሽያጭ በየአመቱ በምን ያህል አደገ? ለስንት ሚሊዩን ሰዎች የስራ እድል
ፈጠረ?፣ የነፍስ ወከፍ ገቢቸውን በምን ያህል ብር በየአመቱ ጨመረ?፣ ለውጪ ንግድ ድርሻው በምን
ያህል አደገ?፣ በየአመቱ ምን ያህል የውጪ ምንዛሪ ከዘርፉ ተገኘ?፣
‹‹ኤክስፖርት ኦፍ ስርቪስ›› የአገልግሎት ዘርፍ ሲሆን በውስጡ የሚካተቱት (1ኛ) ቱሪዝም (2ኛ)
የኢትዩጵያ አየር መንገድ (3ኛ) የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ (4ኛ) የኢትዩጵያ ቴሌኮም (5ኛ) የኢትዩጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል
የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ የሚካተቱ፤ (1ኛ) ሬሚታንስ (2ኛ) ብድር (3ኛ) ዕርዳታ በሰለጠኑት ዓለም
ያሉ ሌሎች የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ (1ኛ) ሴክስ ቱሪዝም (2ኛ) የህክምና አገልግሎት (3ኛ) የትምህርት
አገልግሎት (4ኛ) የፊልም ኢንዱስትሪ (5ኛ) የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ምርት ሽያጭ (6ኛ) ጌምና ልዩ ልዩ
ሶፍት ዌሮች ምርቶች ሽያጭ (7ኛ) የመጽኃፍትና የኤሌክትሮኒክስ መፅሃፍት ሽያጭ (8ኛ) የኢንተርኔት
ኢኮኖሚ አገልግሎት (9ኛ) የጠፈር ቱሪዝም (ለአንድ ሰው በመክኮራኩር ወደ ጠፈር ጉብኝት ለማድረግ
20 ሚሊዩን ዶላር ይከፈላል) ወዘተ
የውጭ ምንዛሪ ተመን የአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ተመን ከአመት ወደ አመት እየረከሰ መሄድ ማለትም፣
የአንድ ዶላር የብር ተመን በ1991 እኤአ 2.05 ብር የነበረ ሲሆን፣ ከ1992 እስከ 1994 እኤአ ወደ 5 ብር፣
ከ1995 እስከ 1999 እኤአ 5.88 ብር፣ ከ2000 እስከ 2004 እኤአ 8.15ብር፣ ከ2005 እስከ 2008 እኤአ
8.65 እስከ 9.67 ብር አንድ አሃዝ እየረከሰ ሄድ፡፡ ከ2009 እስከ 2015 እኤአ የአንድ ዶላር የብር ተመን
ወደ ሁለት አሃዝ እየረከሰ ከ12.39 ብር ወደ 21.83 ብር የብራችን የመርከስና የብር የመግዛት አቅም
መውደቅ ዋና ምክንት የተደላደለና የረጋ የውጭ ምንዛሪ ተመን አለመኖሩን በቀላሉ ለመረዳት ይቻላል፡፡
የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ዘርፎች፣በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች ውስጥ በአንደኛውም
በሁለተኛውም የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዶች፣ የሚታየው የምርት ገበያ፣ የሠራተኛ ገበያ፣
የካፒታል ገበያ፣ የፋይናንስ ገበያና፣የመሬት ገበያ በኢኮኖሚ ልምሻ የተሸመደመደ፣ በኢኮኖሚ አቀንጭራ
የቀጨጨ መሆኑ በገሃድ ይስተዋላል፡፡ ለዚህም ዋቢ ማስረጃ በህብረተሰቡ ውስጥ ያስከተለውን የኃብት
ክፍፍል ምጣኔ ለናሙና ያህል ለመጥቀስ፤የመሬት ገበያ፣ Land Market ላለፉት 25 ዓመታት፣የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት ማርሽ ቀያሪነት፣
በመንግስታዊ ልማታዊ ድርጅቶችና በፖለቲካ ፓርቲ መራሽ የኢኮኖሚ ፖሊሲ በልማታዊ መንግስት
ስም!!!፣ የሃገሪቱ የመሬት ገበያ በሞኖፕል
ቁጥጥርና ኃብትነት በመያዝ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ
ልምሻና፣የኢኮኖሚ አቀንጭራ እንዲመታው ማድረጋቸው እሙን ነው፡፡
የምርት ገበያ፣Production Market ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው የምርቶች አቅርቦትና ፍላጎት
አለመጣጣም፣ የፍጆታ እቃዎች የዋጋ ግሽበት፣
የሠራተኛ ገበያ፣Labour Market የወጣቶች ሥራ አጦች ቁጥር ብዛት፣ የወጣት ስደተኞች ቁጥር
መጨመር፣ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶች ሥራ አጥነት የተነሳ ህዝባዊ እንቢተናነትና ተጋድሎ
ያስታውሱ፡፡
የካፒታል ገበያ፣ Capital Market የአንድ ሃገርና የኢኮኖሚ እድገትን ለማፋጠንና ቅልጡፍ ለማድረግ
ለኢንቨስትመንት ገንዘብ የሌላቸው በአፋጣኝ ምርታማ ሥራ ለመስራት ብድር ለሚፈልጉ የገንዘብ
ፍስቱን ካላቸው ወደ ሌላቸው የብድር ስምምነት በማድረግ የማይጠቀሙበትን ገንዘብ በወለድ በማበደር
ለጋራ ኢኮኖሚ እድገትና ለምርታማ ስራ መጠቀም ዋነኛ ዓላማው ነው፡፡ የባንክ ዘርፍ
አገልግሎት፣የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ከባንክ ዘርፍ የተበደረው ከ900 ቢሊዩን ብር በላይ
መመላሻ ግዜ ዓመታት አስቆጥሮል፡፡ የባንክ ዘርፍ ከሚያበድረው 27 በመቶ ለታለቁ የህዳሴ ግድብ
በመሆኑ የተነሳ የማበደር አቅሙ ተሸመድምዶ ለከፋ ኪሳራ ተዳርጎል፡፡ ለኢፈርት፣ ለሜቴክ፣ለሰፋፊ
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እርሻዎች፣ ለአበባ እርሻዎች ኢንቨስተሮች ያበደረው ብድር ውሃ በልቶታል፡፡ የባንክ ዘርፍ በከፍተኛ
የውጪ ምንዛሪ ችግር ተመትቶል፣ የባህር ማዶ ሃገራት የብድር ጫና ከ35 እስከ 40 ቢሊዩን ዶላር
እንደደረሰ የውስጥ አዋቂዎች ይገልፃሉ፣ ከዚሁ ውስጥ የቻይና መንግስት 17.5 ቢሊዩን ዶላር፣ለህወሓት
የጦር አበጋዞች መንግስት ማበደሩ ተረጋግጦል፡፡ በዚህ መልክ የኢኮኖሚ ዕድገት ይመጣል ብሎ መጠበቅ
ዘበት ነው፡፡በእዚህም የተነሳ ከ2008 ዓ/ም ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከጅምሩ
ከሽፎል፡፡ የሃገሪቱ የዕዳ ጫና ከዓመት ዓመት እየጨመረ መምጣት በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡
የውጪ ምንዛሪ ዕጥረት የሞት መድሃኒት ሆኖል፡፡ ከአገር ውስጥ ወደ ባህር ማዶ ሃገራት በህገወጥ
መንገድ የሚወጣ የውጪ ምንዛሪ የትዬ ለሌ መሆኑ ይነገራል፡፡ ንብረታቸውን እየሸጡ ወደ ውጭ ሃገር
የሚሰደዱ ኢትዩጵያውያን ባለሃብቶች ቁጥር ጨምሮል፡፡ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚም ከሁለት አሃዝ 11 በመቶ
ወደ 4.5 በመቶ አያለም ወደ ታች እንደሚወድቅ የኢኮኖሚ ጠበብት ያሳስባሉ፡፡
{2} የኢትዩጵያን የፋይናንስ ተsማት፣

ድመተE ጥቁር ወይም ነጭ ሆነች አልሆነች ግድ የለም፣ ዓይጥ እስከያዘች ድረስ!

‹‹It doesn't matter if a cat is black or white, so long as it catches mice.››Deng Xiaoping
Quotes

‹‹ በቻይና የዓለም ኢኮኖሚን የመቆጣጠር ግስጋሴ ውስጥ ሁነኛ እንቃፋት ሆነው የሚገኙት
• የቻይና መንግስት ድጋፍ የሚሰማሩት የግል ኢንቨስተሮችና የሥራ ተቆራጮች እንደ ኢትዩጵያ
ባሉ የደሃ አገሮች በቀላሉ በነፃ መሬት በመውሰድ፣ ርካሽ የሰው ጉልበት በመቅጠር፣ የማዕድን ቦታዎችን
በመቆጣጠር፣ከቀረጥ ነፃ ጥቅሞች በማግኘት፣ ከአገር ውስጥ ቦንኮች ብድር በማግኘት የፕሮጀክቶች ጥናት
አስቀድመው በማስጠናት ኃብትና ንብረቶች ያፈራሉ፣
• ቻይና ርካሽ ዋጋ ያላቸው ጥራታቸውን ያልጠበቁ ሸቀጣ ሸቀጦች እንደ ኢትዩጵያ ባሉ የደሃ
አገሮች ገበያዎች በማራገፍ ገበያውን ይቆጣጠራሉ፣ የአገር በቀል አምራቾችን ምርቶች በአነስተኛ ዋጋ
እየሰባበሩ በመግባት የሚያከስሩ መሆናቸው፣
• ቻይና ከርካሽ ዋጋ ጋር ጥራታቸው የተጎደለና ሐሰተኛ ሥራዎች አብረው እያሰረጉ
የሚያደርሱት ጥቃት አደጋ በሚያስከትሉ የኤሌትሪክ ዕቃዎች፣የህፃናት ወተትና ምግቦች፣መለዋወጫ
የሌላቸው መኪኖች እንደ ሃይገር የመሳሰሉት ወዘተ በሙስና አስገብተው ህዝቡን መመዝበራቸው፣
• የቻይና መንግስት ድጋፍ የተሠማሩ ድንበር ተሸጋሪ ኢንቨስተሮቸFንና ተቆራጮቾ ጨረታ
ሠባሪ አነስተኛ ዋጋ በማቅረብ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ባነሰ ወጪ ብዙ የማሠራት ጥረቶች ብሎም አገር
በቀል ኢንቨስተሮችንና ኮንትራክተሮች ከጨዋታ ውጪ በማድረግ ቀስ በቀስ ከፍተኛ ዋጋ በመጠየቅ
ሁሉን ይቆጣጠራሉ፣ ከቻይና መንግስታዊ ባንኮች ጋር የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ያለ ጫረታ
የሥራውን ኮንትራት መውሰድ፣ ለፕሮጀክቶቹ የሚያስፈለጉ ካፒታል ጉድስ (ትላልቅ ማሽነሪዎች ወዘተ)
ከአገራቸው እንዲገዙ በማድረግ ወዘተ የበደሩትን ገንዘብ በተዘዋወሪ መንገድ ይጠቀሙበታል፣እነዚህ
ችግሮች በተቀጣጠለ ቀጠና ጥላቻ የአውዳሚ በቀል ሲሳይ ሆኖ ከመባረር ጀምሮ፣ ደንበኞቻቸው የሆኑ
አገሮችን በቀውስ እስከማጠናቀቅ፣ ብሎም በሌላ ተፎካካሪ ገበያዎችን የመነጠቅ ውጤት ሊያመጡ
የሚችሉ ናቸው፡፡››
የቻይና መንግስት ለታዳጊ አገሮች የሚሰጡት የመሠረተ ልማትና ብድሮች
የቻይና መንግስት ለታዳጊ አገሮች የሚሰጡት ሁለት የብድር ዓይነቶች ሲኖሮቸው አንደኛው ኮንሴሽናል
የባህር ማዶ የብድር እርዳታ (Concessionary loans) ይባላል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ የተሻለ ምርጫ
ለተበዳሪው (Preferential buyer’s credits) በመባል ይታወቃል፡፡
ሀ/ የቻይና መንግስት ኮንሴሽናል የባህር ማዶ የብድር እርዳታ (Concessionary loans) የቻይና
መንግስት አስመጭና ላኪ ባንክ (Eximbank) (Chinese Export and Import Bank) በኩል ሁለት
ዓይነት ብድሮች ለታዳጊ አገሮች ያበድራሉ፡፡

ሀ/ ኮንሴሽናል (Concessionary loans) የባህር ማዶ የብድር እርዳታ ዋንኛ ገፅታዎች
(1) ብድሩ በቻይና የገንዘብ ምንዛሪ renminbi (RMB) የሚሰጥ የብድር ዓይነት ሲሆን በትንሹ የቻይና
20 ሚሊዬን አርኤምቢ (3 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር) ነው፡፡
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(2) ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት ሲሆን የእፎይታ
ግዜውም (grace period) አምስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎያታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ
እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal) መክፈልአይችልም፡፡
(3) ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ (4) በቻይና መንግስትና በተበዳሪው መንግስት መካከል በብድሩ የሚሰራው ፕሮጀክት
ይመረጥና ይፀድቃል፡፡ከቻይና ካንፓኒዎች መኃል የፕሮጀክቱ ኮንትራክተር እንዲሰራ ይመረጣል፡፡
የብድሩ 50 እጅ ከመቶ የቻይና እቃዎች (Equipment,materials technology)ና አገልግሎቶችን
(services) ተበዳሪው መንግስት መግዛት ይገደዳል፡፡ በፊት ይሄ አሃዝ 70 በመቶ ነበር፡፡
(5) የብድሩ ስምምነት የሚከናወነው በሁለት መንግስታቶች መካከል ሲሆን በቻይና የንግድ ሚንስትር
በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የገንዘብ ሚኒስትር ጋር በመሆን ከተበዳሪው አገር አቻ ሹማምንቶች ጋር
የብድር ስምምነት ያደርጉና ይፈራረማሉ፡፡ የቻይና የባህር ማዶ እርዳታ ዲፓርትመንት የብድሩን
ስምምነት ሁኔታ፣ይደራደራል፣ ያመቻቻል፣ ይቆጣጠራል፡፡ ኤክስኢም ባንክ የብድሩን ስምምነት
ያስፈፅማል፡፡
ለ/ የተሻለ ምርጫ ለተበዳሪው (Preferential buyer’s credits) ዋንኛ ዓላማው የቻይናን ኢኮኖሚ
ማሳደግና የንግድ ግንኙነቶችን በቻይና መንግስትና በታዳጊ አገሮች መኃል ማጠናከር ነው፡፡የኮሜርሻልን
ወይም የንግድ ብድር ሲሆን የብድሩን ዓይነት ዋነወኛ መገለጫዎች
(1)ፕሪፈረንሻል የብድር ዓይነት ሁሌ የሚከናወነው በዩኤስ ዶላር ወይም በሌላ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ
ነው፡፡
(2) የፕሪፈረንሻል ብድር ከኮንሴሽናል የብድር የገንዘብ አቅርቦት መጠኑ የላቀ ሲሆን ይህውም ከ200
እሰከ 500 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ይሆናል፡፡
(3) ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለአስራ አምስት ዓመታት ገደብ
አለው፡፡
(4) ተበዳሪው የተበደረውን ሁሉንም ገንዘብ ከቻይና መንግስት እቃዎችና አገልግሎቶችን መግዛት
ይገደዳል፡፡ እንዲሁም ተበዳሪው 15 በመቶ የሚሆነውን ወጭ በቅድሚያ መክፈል ይጠበቅበታል፡፡
ኤክስኢም ባንክ የብድር የፕሮጀክት ወጭ 85 በመቶ ያበድራል፡፡ ከእነዚህ የፕሮጀክት ዓይነቶች መኃል
የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙትን በጥናትና ምርምር በመምረጥ ከነዚህ ዋና ዋናዎቹን የንግድ ዘርፎች
ለመጥቀስ በኢነርጂ፣ትራንስፖርት፤ቴሌኮምንኬሽን፣ ማኑፋክቸሪንግ/የምርት ሂደት እና የግብርናው
ዘርፎች ያሉት ይካተታሉ፡፡
(5) ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በተዋዋለው ወለድ መጠን ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ በእፎይታ ግዜያት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ መክፈል
አይችልም፡፡
(6) የብድሩ ስምምነት የሚከናወነው በቻይና መንግስት አስመጭና ላኪ ባንክ (Eximbank) (Chinese
Export and Import Bank) እና በተበዳሪው መንግስት ሚንስትር /ድርጅት/ ባለስልጣን መካከል
ሲሆን የተበዳሪው አገር የንግድ ሚንስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የገንዘብ ሚኒስትር ጋር ኤክስኢም
ባንክ የብድር ስምምነት ያደርጉና ይፈራረማሉ፡፡ ቻይና ለኢትዬጵያ ከምትሰጠው ንግድ ብድር በአመዛኙ
በአበዳሪው ፈቃድ ላይ የተመሠረተ (ብድሩ 25 በመቶ በኢትዬጵያ የሚሸፈን ሲሆን) ስራው ሙሉ
በሙሉ የሚሰራው በቻይና መንግስታዊ የግንባታ ድርጅቶችና ወይም መንግስት በሚቆጣጠራቸው
ኢንተርፕራይዝስ እንደሆነ ያሳውቃሉ ለምሳሌ ያህል በ2003 የተገነባው የአዲስ አበባ ቀለበት መንገዶች
ልብ ይላሉ፡፡ አጠቃላይ ቻይና በአፍሪካ አህጉር ላይ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በማድረግ
የቻይና ካንፖኒዎችም የግንባታውን ሥራ በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ዋናው ትኩረታቸውም የታዳጊ አገሮች
ጥሬ እቃዎች ማዕድናቶች፣(ብረት፣ወርቅ አልማዝ)፣ቤንዚን፣የግብርና ዘርፍ ምርቶች (ቡና፣ሰሊጥ፣ካካዎ
ወዘተ)፣መያዣ ለአበደሩት ገንዘብ እዳ ዋስትና( Collateral) በመያዝ አዲስ ዓይነት የረቀቀ ዘረፋ
ከአንባገነን የአፍሪካ መሪዎች ጋር በመመሳጠር የስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣን እያዩ እንዳላዩ
በመሆን አሰቃቂ ምዝበራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡
{3} የኢትዩጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት
የቀድሞው የኢትዩጵያ ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ሥር የነበረ ኃላም ራሱን ችሎ በ1995 ዓ/ም
የኤርፖርቶች መሠረተ ልማት ግንባታዎች እንዲስፋፋና እንዲያስተዳድር በደንብ ቁጥር 82/1995 ዓ/ም

62

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

የኢትዩጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ተssመ፡፡ አገራችን ለአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ለምታስመዘግበው እድገት
የኤርፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል፡፡ ኢትዩጵያ 22 ኤርፖርቶች ያሎት ሲሆን፣
አራቱ ዓለም ዐቀፍ በረራን፣ አሥራ ስምንቱ የሃገር ውስጥ በረራዎችንየሚያስተናግዱ ናቸው፡፡ በ2008
ዓ/ም በጀት ዓመት ኤርፖርት የሌላቸው 7 አካባቢዎች የሮቤ፣ጂንካ፣ሽሬና ሠመራ ኤርፖርቶች
አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ ሲከናወን ቆይቶል፡፡ በተጨማሪም የባህር ዳር ግንቦት
20 ዓለም አቀፍ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ማስፋፊያ ግንባታ በመከናወን ላይ
ነው፡፡
በ2008/09 ዓ/ም በጀት ዓመት ውስጥ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ያሉበት ሁኔታ
ተ/ቁ
ግንባታ ላይ የሚገኘው ኤርፖርት
ለግንባታው
እስከ 2008 በጀት ዓመት
(አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ)
የተበጀተ
መጨረሻ ግንባታው
ጠቅላላ ብር
የደረሰበት ደረጃ
1
የሮቤ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ
40%
494,846,771.50
2
የጂንካ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ
92%
571,711,451.25
3
የሽሬ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ
65%
417,585,000.00
4
የሠመራ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ
40%
450,000,000.00
5
የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተርሚናል
345,000,000 ዶላር
40%
ማስፋፊያ ሥራ ግንባታው በቻይና ኮሙኒኬሽን
ኮርፖሬሽን ኩባንያ እየተከናወነ ይገኛል፡፡
1

ተ/ቁ
1
2
3

በ2008/09 ዓ/ም በጀት ዓመት ውስጥ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ እየተጠናቀቀ ያሉ ፕሮጀክቶች
ግንባታቸው የተጠናቀቀ ኤርፖርት
ለግንባታው
ጠቅላላ ለካሣ ክፍያ ጠቅላላ ወጪ ሚሊዩን
ወጪ ሚሊዩን ብር
ብር
የደንቢዶሎ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና
ማረፊያ ሜዳ
የሃዋሳ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ
የቀብሪ ደሀር አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ
ሜዳ

42,000,000.000

31,000,000.000

457,350,361
417,585,000.00

92%
65%

የአይሮፕላን ማረፍያ፤ የትግራይ ክልላዊ መንግስት አራት ደረጃቸውን የጠበቁ የአይሮፕላን ማረፍያዎች
በመቐሌ፣አክሱምና፣ሁመራ (የጎንደር መሬት ወደ ትግራይ በጉልበት የተጠቃለለ) እንዲሁም አራተኛው
የሽሬ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ በጀነራል ኃያሎም አርዓያ ስም ተሠርቶ ተጠናቆል፡፡
• የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የመንገደኞች ማስተናጃ ህንፃ ማስፋፊያ ሥራ ግንባታው
በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ኩባንያ (China Communication corporation Company
(CCCC) ያካሂዳል፡፡
• በአሁኑ ግዜ ኤርፖርቱ በአመት 7.8 ሚሊዩን መንገደኞችን በማስተናገድ ላይ ይገኛል፡፡
• የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተርሚናል ግንባታ ሥራዉ ሲጠናቀቅ በዓመት ከ20 ሚሊዩን
በላይ መንገደኞች ማስተናገድ ይችላል፡፡ በቀን በአንድ ጊዜ አምስት ሽህ ተጎዦችን የሚያስተናግድ
ይሆናል፡፡
• በሃገሪቱ በአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እያለች የውጭ ሃገራት መንገደኞችና አገር ጎብኝዎች ይመጣሉ
ብሎ ማሰብ ‹‹ላም አለኝ በሰማይ ወተቶንም አላይ!!!›› አበው እንዳሉት ይሆናል፡፡ መንግስት ከቱሪዝም
ያገኝ የነበረው ትልቅ ገቢ ገደል ገብቶል፡፡ የውጭ ምንዛሪ እጥረት የመንግሥት የኦክሲጂን እጥረት
ሆኖበት የሃገሪቱ ዕድገት አልጋ ላይ በኮማ ውሎ አድሮል፡፡ የሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ተጎትቶል፡፡
የከተማ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ግንባታ ተስተጎጉሎል፡፡ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት ለጥፋት ብሎል
ህዝቡ፡፡
{4} የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ከመቐለ-ታጁራ ወደብ በ3.2 ቢሊዩን ዶላር ለሚገነባው ባቡር
መስመር የመሠረት ድንጋይ ተቀመጠ፡፡757 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በሁለት
ክፍል ተከፍሎ የሚካሄድ ነው፡፡ የመጀመሪው ከመቐለ እስከ ወልዲያ (ሃራ ገበያ) የሚገነባው 368 ኪሎ
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ሜትር የባቡር መሥመር በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ) የግንባታ ሥራውን
ተረክቧል፡፡ ይህ ግንባታ 1.6 ቢሊዩን ዶላር ሲሆን ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር ተገኝቶል፡፡ ሁለተኛው
ደግሞ 389 ኪሎ ሜትር የባቡር ሃዲድ መሥመር በቱርክ ኩባንያ ያፒ ማርከንዚ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ
በ1.7 ቢሊዩን ዶላር የግንባታ ወጪ ለመስራት ታቅዶል፡፡ ብድሩ በቱርክ መንግስትና ከክሬዲት ስዊስ
እንደተገኘ ተገልፆል፡፡ የባቡር መስመሩ ስሜን ኢትዩጵያን ከማዕከላዊ የአገሪቱ ክፍል የኢትዩጵያ ዋነኛ
የወጪና ገቢ ንግድ በር ከሆነው ጂቡቲ ወደብ ያገናኛል፡፡
ዘመናዊ የባቡር አካዳሚ፣ ‹‹ባቡር ኮርፖሬሽን በ300 ሚሊዩን ብር የባቡር አካዴሚ ሊገነባ ነው››
አካዳውን ለመገንባት ከሚያስፈልገው ወጪ ውስጥ 14.5 ሚሊዩን ዶላር (100 ሚሊዩን ዩዋን) በብድር
ከቻይና መንግስት ተገኝቶል፡፡ የዚህ ብድር ስምምነት የቻይና ምክትል ፕሬዚዳንት ሊ ዩዋንቻኦና
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተ ጋር ተፈራርመዋል፡፡ የኢትዩጵያ
ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን በ300 ሚሊዩን ዶላር ዘመናዊ የባቡር አካዳሚ ሊገነባ ነው፡፡ አካዳሚው
የሚገነባው ከአዲስ አበባ ውጪ ሆኖ በአዲስ አበባ-ጂቡቲ ምድር ባቡር መስመር አቅራቢያ
እንደሚያርፍና ማሠልጠኛው በውስጡ፣ዘመናዊ የባቡር ምሥለ በረራ (ሲሙሌተር)፣የመገኛኛ
መሣሪያዎች፣የባቡር ማስተር(ሹፌር)፣የመገናኛና የባቡር ትራፊክ ማኔጅመንት፣ የጥገና ቴክኒሻያንነትና
ተያያዥ ሥልጠናዎች እንደሚሰጥ የኮርፖሬሽኑ ኃላፊ አቶ ደረጀ ተፈራ ገልጸዋል፡፡
• ሁለት የቻይና ኩባንያዎች የባቡር ትራንስፖርትና ጥገና አገልግሎት ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር
አገልግሎት ለመስጠት በ110 ሚሊዩን ዶላር ክፍያ ለሦስት ዓመታት ውል ፈፅመዋል፡፡
በቻይና የአንድ ዓመት ሥልጠና የወሰዱ ኢትዩጵያውያንን የሥራ ላይ ሥልጠና በመስጠት
የማብቃት ኃላፊነትም ጠጥሎባቸዋል፡፡
• የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን 252 ኢትዩጵያውያንን ለአንድ አመት በቻይና
ለማሠልጠን 250 ሚሊዩን ዶላር ማውጣቱ ይታወቃል፡፡
• በቅርቡ የሙከራ አገልግሎት የጀመረው 760 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር መስመር ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ሲገባ ከሁለት ሽህ በላይ የሠለጠኑ
ሠራተኞችን እንደሚፈልግ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
ለአዲስ አበባ ፈጣን የባቡር መስመር ግንባታ፣ለአዲስ አበባ ፈጣን የባቡር መስመር ግንባታና
አውቶብሶችን ለማስገባት ተጨማሪ 35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ከፈረንሣይ መንግሥት ተገኘ፡፡ ከፈረንሣይ
የልማት ኤጀንሲ 50 ሚሊዩን ዩሮ ባለፈው ዓመት ቀርቦ የነበረ ሲሆን፣ተጨማሪ የ35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር
ስምምነት እንዲፀድቅ ለፓርላማ ቀርባFል፡፡
ፈጣን የአውቶብስ መስመር ግንባታ በዊንጌት-ጎፋ ገብርኤል አድርጎ እስከ ጀሞ የሚዘልቅ ነው፡፡
ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ወጪ 101.6 ሚሊዩን ዩሮ ነው፡፡ ከፈረንሣይ የተገኙ ሁለቱ
ብድሮች 85 ሚሊዩን ዩሮ የሚሆነውን ወጪ ይሸፍናሉ፡፡ የተቀረው 16.6 ሚሊዩን ዩሮ ለአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር እንደሚሸፍን ያመለክታል፡፡
ከፈረንሣይ መንግሥት 35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር፣ለአዲስ አበባ ፈጣን የባቡር መስመር ግንባታና
አውቶብሶችን ለማስገባት ተጨማሪ 35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ከፈረንሣይ መንግሥት ተገኘ፡፡ ከፈረንሣይ
የልማት ኤጀንሲ 50 ሚሊዩን ዩሮ ባለፈው ዓመት ቀርቦ የነበረ ሲሆን፣ተጨማሪ የ35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር
ስምምነት እንዲፀድቅ ለፓርላማ ቀርባFል፡፡
ፈጣን የአውቶብስ መስመር ግንባታ በዊንጌት-ጎፋ ገብርኤል አድርጎ እስከ ጀሞ የሚዘልቅ ነው፡፡
ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ወጪ 101.6 ሚሊዩን ዩሮ ነው፡፡ ከፈረንሣይ የተገኙ ሁለቱ
ብድሮች 85 ሚሊዩን ዩሮ የሚሆነውን ወጪ ይሸፍናሉ፡፡ የተቀረው 16.6 ሚሊዩን ዩሮ ለአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር እንደሚሸፍን ያመለክታል፡፡
{5} የኢትዩጵያ መንገድዶች ባለሥልጣን የኢትጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አርዓያ
ግርማይ በ2009ዓ/ም የበጀት ዓመት በ32 ቢሊዩን ብር ወጪ 69 አዲስ የመንገድ ግንባታ ኮንትራክቶችን
ለመገንባት ዕቅድ አውጥተው በጨረታ ሥራው የተሰጣቸው ተቆራጮች፡፡ ከዚህም ውስጥ የኢትጵያ
መንገዶች ባለሥልጣን የሃገሪቱን ኦኮኖሚ በአንድ አገር ማለትም በሃገረ ቻይና መዳፍ ውስጥ
መግባታችንና የአንበሣውን ድርሻ መቀራመቶ ሃገሪቱን በወለድ አግድ የማስያዝ ያህል ይቆጠራል፡፡

64

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ቀሪውም የወያኔ ግብረ-አበሮች የመንገድ ኮንትራት ተቆራጮች ድርሻ ድርሻቸውን በአቶ አርዓያ ግርማይ
ተበርክቶላቸዋል፡፡ ቀሪውን ከሠንጠረዡ ተመልክተው ይፍረዱ፡፡
ክልል

የፕሮጀክቱ ስም

ተ/ቁ
1

ኪ/ሜ

ጋምቤላ(አቦቦ)

ኮንትራት አንድ አበቦ

76

2

ቤንሻንጉል

የአሶሳ-ደለቲ-ባኒዳ

36

3

ደቡብ

ከሳይ- ማጂ

29

4

አማራ

ደብረ ማርቆስ

4.9

5

ደቡብ

የጭዳ ሶዶ

6

ኦሮሚያ

7

ቤንሻንጉል

የግንጪ- ካቺሌጩሊቲ
ፓዊ መገንጠያ ጉባ

8

ሶማሌ

9

ሶማሌ

10

ኦሮሚያ

11

አፋር

12

አፋር

13

59
69

የጨሪቲ-ጎሮበክስጉራዳሞል
የፊቅ ሐመሮ ኢሚ

90

ከባሌ-ፊቅ(ሁለታ
ሦስት)
የአፍዴራ-አረብቲ

57

81

79
54.8

ቤንሻንጉል

ኤርታሌ-አህመድ
ኤላ
የአሶሳ-ዳለቲ

14

ኦሮሚያ

የኢተያ-ሮቤ-ሌሩ

75.6

15

ሃረሪ

ከባቢሌ-ፊቅናየሂድያሎን

39.8
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የፕሮጀክቱ
ወጪ
960.1 ሚሊዩን
ብር
227.4 ሚሊዩን
ብር
773 ሚሊዩን
ብር
212.1 ሚሊዩን
ብር
1.17 ቢሊዩን
ብር
887.7 ሚሊዩን
ብር
893.0 ሚሊዩን
ብር
1.3 ቢሊዩን ብር
819.1 ሚሊዩን
ብር
852.0 ሚሊዩን
ብር
1.36 ቢሊዩን
ብር
1.7 ቢሊዩን ብር
731.5 ሚሊዩን
ብር
1.32 ቢሊዩን
ብር
513.9 ሚሊዩን
ብር

ኮንትራክተር
ቻይና ሬል ዌይ ሰቨንዝ ግሩፕ
ሰናን ኮንስትራክሽን(አገር በቀል)
የንኮማድ
ድሪባ ደፈርሻ ጠቅላላ ሥራ
ተቆራጭ
የሩስያ ኢንቨስትስትሮይ
ፕሮኤክት
ገምሹ በየነ ኮንስትራክሽን ኩባንያ
ቻይና ሬል ዌይ ቁጥር 3
ኢንጂነሪንግ ግሩፕ
የቻይና ኮንስትራክሽን ኩባንያ
ማክሮ ጄኔራል ኮንትራክተር
ዩቴክ
የቻይና ውይ ኃ/የ/የ/ማህበር
መከላከያ ኮንስትራክሽን
ኢንተርፕራይዝ
እንይ ኮንስትራክሽን
ቻይና ሬል ዌይ ቁጥር 3
ኢንጂነሪንግ ግሩፕ
ፉል ጄኔራል ኮንትራክተር

ቻይና ሬል ዌይ ሰቨንዝ ግሩፕ የተባለው የቻይና ኩባንያ አሁን ውል ከፈፀመበት የግንባታ ሥራ ሌላ
አራት ፕሮጀክቶች ከ3.5 ቢሊዩን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ናቸው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ቻይና ሬል
ዌይ ሁለት መንገድ ሮጀክቶችን ይዞ እየሰራ ሲሆን፣ ሁለቱ ፕሮጀክቶች ከ2.7 ቢሊዩን ብር በላይ ዋጋ
ያላቸው ናቸው፡፡ በ2009 ዓ/ም ከሞጆ-መቂ ድረስ ያለውን ኮንትራት አንድ 57 ኪሎ ሜትር መንገድ
በ3.6 ቢሊዩን ብር በመስራት ላይ ይገኛል፡፡
ከመቂ-ዝዋይ ያለውን ኮንትራት ሁለት 37 ኪሎ ሜትር መንገድ ስራ በ1.7 ቢሊዩን ብር የኮርያ ዲዎ ሥራ
ተቆራጭ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡
የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ)
በኢትዩጵያ መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ ድርሻ 76.6 ቢሊዩን ብር ይገመታል፡፡

ተ/
ቁ
1
2
3
4

የፕሮጀክቱ ስም

ኪ/ሜ

አዲስ-አዳማ የፍጥነት መንገድ
አዲስ-አዳማ የፍጥነት መንገድ
የሚያስተሳስር መንገዶች
ከቃሊቲ ወደ ቂሊንጦ መንገዶች
የመስቀል አደባባይ ቦሌ

የፕሮጀክቱ ወጪ
13 ቢሊዩን ብር
5.6 ቢሊዩን ብር

4.1
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4.7 ቢሊዩን ብር
60 ሚሊዩን ዶላር
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5
6
7
8
9

Chinese Wall in Ethiopia

እንጅባራ-ቻግኒ-ፓዊ፣የኦሞ ኤፍ 6 ድልድይ ሥራ
የወልዲያ ሃራ ገበያ-መቐለ የባቡር መስመር ዝርጋታ
የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ
የአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት የማስፋፊያ ግንባታ
ከአርሲ ነገሌ-ሃዋሳ መንገድ ሥራ፣(ኤግዚም ባንክ ብድር)
ጠቅላላ ድምር (1 ዶላር በ20 ብር ተሰልቶ ነው)
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5 ቢሊዩን ብር
1.57 ቢሊዩን ዶላር
240 ሚሊዩን ዶላር
345 ሚሊዩን ዶላር
4 ቢሊዩን ብር
76.6 ቢሊዩን ብር

ለአዲስ አበባ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት፣ከቻይና ኤክስፖርትና ኢምፖርት (ኤግዚም ባንክ)230
ሚሊዩን ዶላር ለአዲስአበባ የመንገድ ግንባታ ፖሮጀክት 274.1 ሚሊዩን ዶላር ከቻይና (ኤግዚም ባንክ)
230 ሚሊዩን ዶላር ብድር ለሰባት ዓመታት የዕፎይታ ጊዜን ጨምሮ በ20 ዓመታት ውስጥ የሚከፈል
ሁለት በመቶ ወለድና ጥቅም ላይ ባልዋለ ገንዘብ ላይ በዓመት 0.25 በመቶ የግዴታ ክፍያና ባንኩ
ብድሩን ለሚያስተዳድርበት ደግሞ 0.25 በመቶ የክፍያ ግዴታን ይጥላል፡፡
ከቃሊቲ የቀለበት መንገድ አደባባይ እስከ ቱሉ ዲምቱ አደባባይ እና ቃሊቲ- በቡልቡላ እስከ ቂሊንቶ
አደባባይ ላለው መንገድ ፕሮጀክቶች የተገኘው ብድር 102.7 ሚሊዩን ዶላር ሲሆን ዓላማው ከቃሊቲ
የቀለበት መንገድ አደባባይ እስከ ቱሉ ዲምቱ አደባባይ ላለው መንገድና ከቃሊቲ የቀለበት መንገድ
በቡልቡላ እስከ ቂሊንቶ አደባባይ፣ ላለው መንገድ የሚውል ነው፡፡ የመንገዱ አጠቃላይ ወጪ አራት
ቢሊዩን ብር ቢሆንም ከቻይና የተገነው ብድር 50 በመቶ ሚሸፍን ሲሆን ብድሩን ለመመለስ የአምስት
ዓመት የችሮታ ጊዜናን ጨምሮ 20 ዓመታት መፈቀድን፣እንዲሁም በዓመት 2.6 በመቶ ወለድና ብድሩን
ለማስተዳደር ለባንኩ 0.50 በመቶና በተመሳሳይ 0.50 በመቶ ጥቅም ላይ ባልዋለው ብድር ላይ
የከፈልበታል፡፡ የብድር ስምምነት በተለይም የመንገድ ግንባታውን አስመልክቶ መንግስት ኮንትራቱን
የሚሰጠው ለቻይና ኩባንያ እንደሆነ፣ብንኩ በቅድሚያ ሳያውቀው ከቻይና ኩባንያ ጋር ውል ማቆረጥም
ሆነ የውል ስምምነቱን ማሻሻል እንደማይችል በስምምነቱ ተጠቅሶል፡፡
ገምሹ በየነ ኮንስትራክሽን ከዚህ በፊት የተሰጡት ሥራዎች ዝርዝር
• ድሬዳዋ ደዋሌና የድሬዳዋ ሐረር የመንገድ ፕሮጀክት
• የማይፀብሪ ዲማ- ዲማ ፍየል ውሃ የመንገድ ፕሮጀክት
• የሐረር ባይፓስ የመንገድ ፕሮጀክት
• በጎንደር የአዘዞ-ጎርጎራ መንገድ ፕሮጀክት
• ከመሐል ሜዳ ዓለም ከተማ የመንገድ ፕሮጀክት ማክሮ ጄኔራል ኮንትራክተር ከአዳባ አንጋቱ
የሚዘልቀውን የመንገድ ፕሮጀክት በ1.24 ቢሊዩን ብር በማሸነፍ ሥራውን ተረክቦ በመገንባት
ላይ ይገኛል፡፡
{6} የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት
ከኢትዩጵያ መስኖና ኤሌትሪክ ሚኒስቴር መረጃ መሠረት‹‹ኢትዩጵያ ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ
1.3 ሚሊዩን ሜጋዋት፣ ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከካርቦን ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል
ማመንጫዎች ከፍተኛ ኃይል ለማምረት ዕምቅ አቅም አላት›› የኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት ላይ ያሉ
መልካዋከና፣ አዋሽ 1 እና 2፣ተከዜ፣ ጣና በለስ፣ግልገል ጊቤ 1 እና 2፣ ፊንጫ አመርቲ ነሼን ጨምሮ
ሌሎችም የውሃና የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች ተደማምረው 2ሽህ 300 ሜጋዋት እና የግልገል ጊቤ ሦስት
1870 ሜጋዋት ጋር 4260 ሜጋ ዋት አቅም ይኖራታል፡፡
የህዳሴው ግድብ 6000 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ገንባታ ሲጠናቀቅ 10 ሽህ ሜጋ ዋት አቅም
ይኖራታል፡፡ የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት በአሁኑ ወቅት 2.5 ሚሊየን ደንበኞች እንዳሉት
ተገልፆል፡፡ ከመቶ ሚሊዩን ህዝብ ውስጥ እንደሆነ ልብ ይበሉ፡፡
የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ በውሃ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም በመጭዎቹ አምስት አመታት
ውስጥ 17 ሽህ ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጩ ፕሮጀክቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት አቅዳFል፡፡
ተ/ቁ

1
2

ክልል

የፕሮጀክቱ ስም
(የግብባታው
የተጀመረበትና
ያለቀበት ዓ/ም
ጊቤ አንድ የኃይል
ማመንጫ
ጊቤ ሁለት

የኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጨት
አቅም
(ሜጋ ዋት)
184 ሜጋ ዋት
420 ሜጋ ዋት
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የፕሮጀክ
ቱ ወጪ

አጠቃላይ
የግንባታው ወጪ
ሽፋን

ኮንትራክተር

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
የኃይል ማመንጫ
ጊቤ ሦስት የኃይል
ማመንጫ
(1999-2009)

3

ደቡብ
(ወላይታና
ዳውሮ
ዞኖች)

4

ደቡብ
(በኦሞ
ወንዝ)ና
ሃሌሌ
ወራቤሳ

ጊቤ አራት የኃይል
ማመንጫ
(1999-2009)

5

ኦሮሚያ
(በነገሌ
ቦረና-ጉጂ
ዞን)
ቤኒሻንጉል
ጉሙዝ
ክልል
አዲስ አበባ

ገናሌ ዳዋ ኃይድሮ
ኤሌትሪክ ኃይል

6

የታላቁ የኢትዩጵያ
ህዳሴ ግድብ
ፕሮጀክት፣
የአባ ሳሙኤል
ኤሌትሪክ ኃይል 7

Chinese Wall in Ethiopia
1870 ሜጋ ዋት
(900 ሜጋ ዋት
ኃይል
በማመንጨት
ላይ ይገኛል)
2150 ሜጋ ዋት
ወጭ
የምትሸፍነው
(through
preferential
buyer's credit
and
concessionary
loans)
254 ሜጋ ዋት

1.5
ሚሊዩን
ዩሮ
2.67
ቢሊየን
ዩኤስ
ዶለር

451
ሚሊዩን
ዶላር

የቻይና መንግሥት
60 በመቶ
የኢትዩጵያ
መንግስት 40
በመቶ
ቻይና 85 በመቶ
ፕሮጀክቱ ወጭ
የምትሸፍነው

ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ
ኮንስትራክሽን
(ሃገረ- ጣልያን)እና
የቻይናው ዶንግ ፉንግ
በጋራ የተገነባ
የቻይና በሲኖ ሃይድሮ
ኮርፖሬሽን (Sino
Hydro Corporation)

የቻይናው ጌሹባ
ግሩፕ(ሲጂጂሲ)

6000 ሜጋዋት

4.1
(74,538,000,00
ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ
ቢሊዩን
0 ቢሊዩን ብር)
ኮንስትራክሽን
ዶለር
(ሃገረ- ጣልያን) የሚገነባ
7
7 ሜጋ ዋት
95
በቻይና መንግስት
የቻይናው ፓወር፣ቻይና
ሚሊዩን
ድጋፍ የተሠራ
ሁዋዶንግ ኢንጅነሪንግ
ዩዋን
ኮርፖሬሽን
8
ትግራይ
ተከዜ ኃይድሮ
300 ሜጋ ዋት
1.5
የቻይናው ዳንግ ፉንግ
ኤሌትሪክ ኃይል
75 ሜ/ዋ
ቢሊዩን
ግሩፕ
ማመንጫ
ሲያመነጭ ቆይቶ ብር
(ሲጂጂሲ)
ፕሮጀክት
365
(1994-2001)
ሚሊዩን
ዶላር
7
የአባ ሳሙኤል ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት 1904 ዓ/ም ተገነባ 7 ሜጋ ዋት፣በኢትዩጵያ የመጀመሪያው የኤሌትሪክ ኃይል
የሆነው ግድብ ለ40 ዓመታት ያህል አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶል)እድሳቱ ግዜ (2007-2009)

•
የተከዜ ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007 ዓ/ም
ለማጠናቀቅ ታቅዶ በመሬት መንሸራተት ችግር ምክንያት ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀው በ2009 ሲሆን
አጠቃላይ የግንባታ ስራው(ፕሮጀክቱ ወጭ) 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲደርስ 300 ሜጋ ዋት
ያመነጫል ቢባልም 75 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡
•
ዳንግ ፉንግ የቻይና ኩባንያና የተከዜ የኃይል ማመንጫ፣ ‹‹ጉዳት የደረሰበትን የተከዜ ኃይል
ማመንጫ ለመጠገን የቻይና ኩባንያ ማላሽ እየተጠበቀ ነዉ››የተከዜ ኃይል ማመንጫ ግንባታው
በ2001ዓ/ም ተጠናቆ ወደ ሥራ የገባው የተከዜ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እያንዳዳቸው 75
ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይልን ማመንጨት የሚችሉ አራት ተርባይኖች ሲኖሩት ፣ በአጠቃላይ 300 ሜጋ
ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ቢታቀድም ከ75 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ከማመንጨት
ያልዘለለና በውሃ እጥረትም ምንም ማመንጨት ያልቻለ ነው፡፡ የተከዜ ኃይል ማመንጫ ተርባይኖችን
ለመጠገን ፣ዳንግ ፉንግ የተባለው የቻይና ኩባንያ ምላሽ እየተጠበቀ መሆኑን የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ
ኃይል ገለፀ፡፡ ድርቁ ባስከተለው የዝናብ እጥረት ግድቡ በቂ ውሃ ማጠራቀም ባለመቻሉ፣ እንዲሠሩ
ከተደረጉት ኃይል ማመንጫ ተርባይኖች ከአራቱ ሶስቱ ጉዳት ደርሶባቸው እንደነበር ተጠቁሞል፡፡
ሁለቱን ተርባይኖች ለመጠገን ቀድሞ ጀኔሬተሮችን አምርቶ የገጠመው የቻይናው ዳንግ ፉንግ ኩባንያ
ለጥገና የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን አቅርቦ እንዲተክል የተጠየቀ አእንደሆነ ተገልፆል፡፡
•
የጊቤ አራት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዬጵያ ከቻይና
በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር
2150 ሜጋ ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ
ለመስራት 2.67 ቢሊየን ዩኤስ ዶለር ተስማማች፡፡ ቻይና 85 በመቶ ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው
(through preferential buyer's creditSino Hydro Corporation and concessionary loans)
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በመስጠት ነው፡፡ የአካባቢያዊ አየር ተመራማሪ ሪቻርድ ሊኪይ የኦሞ ወንዝ ግድብ መሰራት በቱርካና
ሃይቅ ላይ ተፅእኖ እንደሚኖረው ይገልፃሉ፡፡
•
የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት፣ ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 1 ቢሊዩን ዶለር
(18,180,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር በአፕሪል 27/2013 ሰጠች፡፡ ብድሩም ከአዲስ አበባ ወደ ህዳሴ
ግድብ የኤሊትሪክ መስመር ዝርጋታ ለማገናኘት እንደሆነ ተገልፆል፡፡ የህዳሴው ግድብ ዩኤስ 4.1
ቢሊዩን ዶለር ወይም (74,538,000,000 ቢሊዩን ብር) በምዕራብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገነባ
ግድብ ሲሆን 6000 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ያመነጫል ተብሎ ይገመታል፡፡
የሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ተግዳሮቶች የባለሙያዎች አስተያየት፡•
‹‹የኃይል ማመንጨት አጠቃቀም፣የማከማቻው፣የመቆጣጠሪያውና የማሰራጫ ሥራው
በአስቸኮይ በዘመናዊ መልኩ ካልተከናወነ ትርፍ የሌለው ፕሮጀክት ነው፡፡››
•
‹‹ ብዙዎቹ የኃይል ማመንጫዎች ኃይል የሚያቀርቡት ወደ አዲስ አበባ በመሆኑ፣ ኃይል
ረዥም ርቀት ሄዶ ለተጠቃሚዎች ማድረሱ ብክነት በመሆኑ ሌሎችም የኃይል ማመንጫዎች አካባቢ
ያሉ የከተማም ሆነ የገጠር አካባቢዎች የመነጨውን ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ ማቀድ ይገባል፡፡…
ኃይል ርቆ ከሄዱ በተለይ የሰርጭት ገመድ መርዘም ብክነት ያስከትላል››
•
‹‹ በአገሪቱ በ2003 ዓ/ም ከነበረው የ10 ሺ ኪሎ ሜትር የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ
ማስተላለፍያ መስመር፣ በ2009ዓ/ም 16ሺ 500 ኪሎ ሜትር ለማድረስ የተቻለ ቢሆንም አሁን
የሚመነጨውን ኃይል በሙሉ አገልግሎት ላይ ለማዋል የመስመር ዝርጋታ እድሳትን የማስፋፋትሥራ
ከፍተኛ ሊሆን ይገባል፡፡›› ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ፡፡
ኤስጂዲሲሲ የቻይና መንግስት ኩባንያ ኤስጂዲሲሲ የተባለው የቻይና መንግስት ኩባንያ በ80 ሚሊዩን
ዶላር መቐለ፣ደሴ፣ባህርዳር፣ድሬዳዋን ጨምሮ በስምንት የክልል ከተሞች የኮንክሪት ማሠራጫ ግንባታ
በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ መስመር ከመለወጡ ጎን ለጎንም የትራንስፎርመር እድሳት ያከናውናል፡፡
ዘፉ( ZHEFU) የቻይና ኩባንያ የተባለው ሌላው የቻይና ኩባንያ በ20 ሚሊዩን ዶላር፣ፓወር ቻይና
የሚባለው ኩባንያ ደግሞ በ160 ሚሊዩን ዶላር የአዲስ አበባን የኤሌትሪክ ኃይል ማሠራጫ መስመር
የመቀየርና አቅም የማሳደግ ኢኪፕመንት ኤንድ ቴክኖሎጅ ኩባንያ በኢትዩጵያ በጠቅላላው የሚታየውን
የኃይል ብክነት መጠን 20 በመቶ ያላነሰ ብክነትን ለመቀነስ በአሜሪካው ማኬንዚ ኩባንያ ጥናት
እየተደረገ መሆኑ ታውቆል፡፡
የአፍሪካ አገራቶች የኤሌትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም
Table 7.4.a: Electricity Production (Million KWh)
Ran
k
In
Afri
ca

African
Countries

1

South
Africa
Egypt

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Africa

Algeria
Libya
Nigeria
Morocco
Mozambiqu
e
Tunisia
Zambia
Ghana
Zimbabwe
Congo
Dem Rep

Gross Production
(Public and autoproducer)
2000
2008
2009
434,50
0
210,67
0
70,337

Of which, hydro-electricity
2010

Ran
k

2000

2008

2009

2010

77,22
3
3,934

96,34
2
4,032

100,127
4,194

107,95
7
5,091

14,68
2
283
5,721
1,360
15,114

12,863

13,046

306
4,529
2,952
16,950

174
6,374
3,631
16,647

38
9,666
6,196
3,517
7,479

79
10,383
6,877
3,729
7,796

0
11,273
6,996
4,064
7,849

25,412
15,496
14,727
13,715
8,849

624,40
9
258,29
1
134,56
6
40,236
28,667
21,110
20,347
15,127

629,32
3
294,55
7
142,69
0
38,195
30,426
19,777
20,935
16,963

670,77
4
259,60
1
150,48
6
45,560
31,613
26,121
22,852
16,666

17
20
6
12
1

14,26
6
54
5,743
718
8,836

10,095
7,798
7,224
6,995
6,018

14,662
9,696
8,366
7,002
7,525

15,252
10,415
8,964
7,422
7,831

16,096
11,307
10,167
8,091
7,884

19
3
5
10
4

64
7,750
6,606
3,260
5,999
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13
14
15

Sudan
2,450
5,506
7,239
7,842
11
1,183
Kenya
4,323
7,055
6,450
6,867
14
1,325
Cote
4,813
5,800
5,905
5,993
16
1,764
d’lvoire
16
Cameroon
3,480
5,681
5,783
5,899
9 3,442
17
Angola
1,445
4156
4,735
5,256
13
912
18
Ethiopia
1,696
3,777
3,992
4,980
8
1,646
19
Tanzania
2,479
4,414
4,164
4,440
15
2,145
20
Mauritius
1,777
2,557
2,577
2,690
18
95
Source: Statistics Diviion, AUC, The European Union and the African Union

1,463
2,849
1,898

3,228
2,160
2,131

3,842
3,224
1,618

4,232
3,134
3,296
2,655
108

4,016
3,094
3,524
2,629
122

4,260
3,535
4,931
2,574
101

ፔትሮ ቻይና የነዳጅ ኩባንያ፣‹‹የኢትዩጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ያወጣውን የአንድ ቢሊዩን ዶላር የነዳጅ
ግዥ ጨረታ ፣ ፔትሮ ቻይና የተሰኘ ግዙፍ የቻይና የነዳጅ ኩባንያ አሸነፈ፡፡ የኢትዩጵያ ነዳጅ አቅራቢ
ድርጅትእኤአ 2017 ለአገር ውስጥ የነዳጅ ፍጆታ የሚውል አንድ ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን ናፍጣና 320000
ሜትሪክ ቶን ቤንዚን ለመግዛት ባወጣው ጫረታ ፣ ስምንት ዓለም አቀፍ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅቶች
ተካፍለዋል፡፡የነዳጅ ግዢው አጠቃላይ ወጪ አንድ ቢሊዪን ዶላር ይገመታል፡፡
ፔትሮ ቻይና በቻይና ትልቁ ነዳጅ አምራችን አከፋፋይ ኩባንያ ሲሆን፣ 85 በመቶ በቻይና መንግስት
ባለቤትነት የተያዘ ነው፡፡ የተቀረው በኒውዩርክና በእስያ ስቶክ ኤክስቼንጅ የተመዘገበ በመሆኑ በግል
ባለሃብቶች የተያዘ ነው፡፡ ኢትዩጵያ በአመት ሦስት ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን ነዳጅ ከ2.8 ቢሊዩን ዶላር
በላይ በሆነ ወጪ ገዝታ ታስገባለች፡፡ ባለፈው አመት 288000 ሜትሪክ ቶን ቤንዚን ፣ ሁለት ሚሊዩን
ሜትሪክ ቶን ናፍጣና 710000 ሜትሪክ ቶን የአውሮጵላን ነዳጅ(ነጭ ጋዝ) ገዝታ ጥቅም ላይ
ውሎል፡፡የኢትዩጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የአውሮፕላን ነዳጅ ሙሉ በሙሉ፣ ናፍጣ የፍጆታውን 60
በመቶ ከኩዌት መንግሥት ይገዛል፡፡ ሱዳን በበኩላF 85 በመቶ የቤንዚን ፍጆታታቀርባለች፡፡ በመሆኑም
የኢትዩጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የተቀረውን 40 በመቶ የናፍጣ ፍጆታና 15 በመቶ የቤንዚን ጅጆታውን
ዓለም አቀፍ ጨረታ በማውጣት ከነዳጅ አቅራቢዎች ይገዛል፡፡ ይሁን እንጂ በመጪው የአውሮፓዊያን
ዓመት ሱዳን የነዳጅ ማጣሪያዋን ለዕድሳት የምትዘጋ በመሆኑ፣ ቤንዚን የሚገዛው ከፔትሮ ቻይና እንደሆነ
ለመረዳት ተችሎል፡፡››
የቻይናው ሼንዘን ክሎው ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ፣የቻይናው ሼንዘን ክሎው ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ
ከጁፒተር ኩባንያ እህት ማይባብ ኤሌክትሮኒክስ ጋር ባደረገው የእሽሙር ሽርክና መሠረት ሁሉንም
ዓይነት የኤሌክትሪክ ቆጣሪዎች በአገር ውስጥ ለመገጣጠም በአዲስ አበባ በ2000 ሽህ ካሬ ሜትር ቦታ
ላይ ፋብሪካዎቹን ለሁለቱ ፋብሪካዎች ተከላና ለማሽነሮዎች በጠቅላላው 5.5 ሚሊዩን ዶላር ወጪ
ተደርጎል፡፡ ገንብተው ጨርሰዋል፡፡ ማያባብ ኤሌክትሮኒክስ የ70 በመቶ እንዲሁም የቻይናው ሼዘን
ክሎው 30 በመቶ የባለቤትነት ድርሻ አላቸው፡፡
የቻይናው ኒዩ ግሎሪ ኩባንያ፣የቻይናው “ኒዩ ግሎሪ ኩባንያ ከእስማኤል ቱሬ ቢዝነስ የተባለው አገር
በቀል ኩባንያ ጋር ባደረገው የእሽሙር ሽርክና የተመሠረተው ፒውር ውድ የወረቀት፣የፐልፕና የማሸጊያ
ውጤቶች ማምረቻ ኩባንያ 60 ሚሊዩን ዶላር በሚገመት ካፒታል ሥራ ለመጀመር ስምምነት
ተፈራረመ፡፡ በ68 ሽህ ካሬ ሜትር ቦታ የሚተከል ፋብሪካ እውን ለማድረግ በዱከም ከሚገኘው
የቻይናው ኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን ጋር ስምምነት አድርጎል፡፡
የሞሮኮ ኦሲፒ ማዳበሪያ ፋብሪካ፣ በሞሮኮ ኦሲፒ ኩባንያ በ3.7 ቢሊዩን ዶላር በድሬዳዋ አስተዳደር
ማዳበሪያ ፋብሪካ ለመገንባት ተፈራርሞል፡፡ ኩባንያው ድሬዳዋ ምርጫ ለጅቡቲ ወደብ ይቀርባልF፣
ከባቡር መስመር አቅርቦትና ለማዳበሪያ ምርት በጥሬ ዕቃነት ለሚያገለግለው የፎስፌት አቅርቦት ጋር
በተያያዘ መሆኑን ታውቆል፡፡ ፋብሪካው ሁለት የዩሪያ ማዳበሪያ ማምረቻ አካላት ያሉተ ሲሆን፣ዩሪያ
ዩኒት አንድ በተባለው ማምረጫ የአሞኒያ ዩኒትና የካርቦንዳይ ኦክሳይድ ማብላያ ይኖረዋል፡፡ ይህ
ማምረጫ በዓመት አንድ ሚሊዩን ቶን ማዳበሪያ ያመርታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም
የማደባለቂያና የማሸጊያ ሥፍራው ሌላው የፋብሪካው ሁለተኛ አካል ነው ተብሎል፡፡ በዚህ ስፍራም 50
ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ምርት የማሸጊያ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ የሞሮኮ ኦሲፒ
ኩባንያ፣ ሰማንያ በመቶ የዓለም ገበያን በማዳበሪያ ምርቶች እንደሚሸፍን ይነገርለታል፡፡
በአምቦ ማዕድን ውኃ በ19.7 ሚሊዩን ዶላር ተሸጠ፣ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር አቶ በየነ
ገብረ መስቀልና አቶ ቴዋድሮስ አሸናፊ ተፈራርመዋል፡፡ መንግሥት በአምቦ ማዕድን ውኃ አክሲን
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ማሕበር ያለውን የ33 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ ሙሉ በሙሉ፣ በ19፣782807 ዶላር ለአምቦ
ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ሊሚትድ በሚል ስያሜ ለሚታወቅ የሞሪሽየስ ኩባንያ ታሕሣሥ 6 ቀን 2009
ዓ/ም ሸጠ፡፡
ምንጭ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

www.un.org > press.sc12584.doc.htm -United Nations Meeting Coverage and Press Releases
ሪፖርተር ጋዜጣ ሕዳር 18 ቀን 2009 ዓ/ም
አዲስ ዘመን ህዳር 23 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 2
The Ethiopian Herald (Saturday 3 December 2016)
Acled BBC
በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር 2 ቀን 2009 ዓ/ም
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር 8 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 2
ሪፖርት ጋዜጣ ህዳር 4 ቀን 2009 ዓ/ም በክፍል -1 በገፅ 3 ኣና 46
አዲስ ዘመን ህዳር 11 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ አንድ
አዲስ ዘመን ህዳር 12 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 9
አዲስ ዘመን ህዳር 13 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 9
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ኅዳር 7 ቀን 2009 ዓ/ም
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ኅዳር 7 ቀን 2009 ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ሕዳር 28 ቀን 2009ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ጥቅምት 30 ቀን 2009ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ታህሥስ 9 ቀን 2009ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ታህሥስ 16 ቀን 2009ዓ/ም
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ምዕራፍ {7}
የቻይና፣አሜሪካና የአውሮፓ መንግስታት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥቅም በኢትዩጵያ!
(China, U.S.A and European governments Political and Economic advantages in Ethiopia)
‹‹ቤት ይፍረስ አላችሁ፣
ቤት ለምን ይፈርሳል፣
የበላንበቱ የጠጣንበቱ፣
አልጋው ይፍረስ እንጅ ትኃን ያለበቱ››
ህዝባዊ ሥነ-ግጥም
I-የእንግሊዝና፣የአውሮፓ መንግስታት የፖለቲካና ጥቅም በኢትዩጵያ !!!
አዲስ ዘረኛ የስደተኞች የሠፈራ ፕሮግራም በኢትዩጵያ የማssም ፖሊሲ
የእንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረትና የአለም ባንክ ከ500 ሚሊዩን ዶላር ለህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት
በመስጠት በኢትዩጵያ ውስጥ ለስደተኞች ስራ ፈጠራ ፕሮግራም ነድፈዋል፡፡ ይህ አዲስ ዘረኛ የሠፈራ
ፕሮግራም የአፍሪካ ስደተኞች በተለይ ከደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ሱማሊያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ ወዘተ ወደ
እንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረት አገራቶች በባህር አቆርጠው እንዳይገቡ ለማድረግና ስደተኞቹን በኢትዩጵያ
ምድር ማለትም በኦሮሚያ፣አማራ፣ትግራይ፣ደቡብ ክልል፣ አፋርና ሶማሌ ክልሎች በማስፈር ለ100,000
ሽህ ስደተኞች የኢንዱስትሪ መንደር በመክፈት የስራ እድል ለመፍጠር የታለመ ነው፡፡
የእንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረትና የዓለም ባንክ በመሠረታዊ አገልግሎት ጥበቃ ፕሮግራም፣ ስም
የነደፉትን ሴራ አስታውሰን የዛሬውን የስደተኞች ኢንድስትሪያል ዞን በኢትዩጵያ እንዴት በህዝባዊ
እንቢተኛነት እንደሚከሽፍ ምሁራን መወያየት ይኖርብናል፡፡
ሳይቃጠል በቅጠል፣በ2015 እኤአ የአውሮፓ ህብረት አገራቶች በማልታ በቫሌታ ሱሚት የአውሮፓ
ህብረት አስቸ£ይ የእምነት ፈንድ ለአፍሪካ በሚል፣የ1.8 ቢሊዩን ፓውንድ ለ23 የአፍሪካ አገራቶች
የሰደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ ለመስጠት ስምምነት አድርገዋል፡፡ በ2016እኤአ ኢትዩጵያና የአውሮፓ
ህብረት የተቸገሩ ሰዎችንና ስደተኞችን የመርዳት ስምምነት በብራስልስ ተፈራርመዋል፡፡ በዚህም መሠረት
በኦሮሚያ፣ በአማራ፣በትግራይ፣ በደቡብ፣በአፋርና፣በሱማሌ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ የስደተኞች ካንፖች
በመስራት ስደተኞችን ለመርዳት 67 ሚሊዩን ፖውንድ ፕሮጀክቶች ነድፈው ዘርግተዋል፡፡ በቀጣይም 30
ሚሊዩን ፓውንድ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ነድፈው ለማስፈፀም ለምክረ-ሃሳብ አጥኝና አዘጋጆች ለውድድር
አቅርበዋል፡፡ኢትዩጵያና የአውሮፓ ህብረት በስደተኞች ጉዳይና በሰዎች የመዘዋወር ነፃነት፣ በተመለከተ
በጋራ በፊርማቸው ባፀደቁት ስምምነት መሠረት ከአፍሪካ ቀንድ አገራቶች በፖለቲካ አለመረጋጋትና
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ጦርነቶች ምክንያት በሱማልያ፣ በደቡብ ሱዳን፣በኤርትራና በሌሎችም አገራቶች ኢትዩጵያ በመቶ ሽህ
የሚቆጠሩ ስደተኞችን በመቀበል ላለፉት አስርት ዓመታት ስደተኞችን አስተናግዳለች፡፡ በአሁኑ ግዜም
ኢትዩጵያ ውስጥ 800000(ስምንት መቶ ሽህ ) ስደተኞች እንደሚኖሩ ይህም ቁጥር ከብዙ የአውሮፓ
አገራቶች ከተቀበሉት ስደተኞች ቁጥር በላይ መሆኑን በአፅንኦት ተገልፆል፡፡ የአውሮፓ ህብረት ኢትዩጵያ
ቁልፍ ሃገር መሆኖን ማለትም ስደተኞችን በመቀበል፣በመዳረሻነት፣ በማስተናገድ፣ ከአፍሪካ ወደ
አውሮፓ በማስተላለፍ ትልቅ ሚና እንደምትጫወት ተገንዝበዋል፡፡ ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ ስደተኞች
እንዳይጎጎዙ ለማቀብ፣ኢትዩጵያ ውስጥ 100,000 ሽህ ስደተኞች ለማስፈርና የኢንዱስትሪ መንደር
በመክፈት የስራ እድል ለመፍጠር ተስማምተዋል፡፡ የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት 1.8 ቢሊዩን
ፓውንድ ለመመዝበር ህዝብ ያልመከረበትን ሃገሪቱ ለስደተኞች ግዜያዊ መጠለያ እንጅ ዘላቂ
መኖሪያቸው አለመሆኑ እየታወቀ፣ ኢትዩጵያዊያን ዜጎች ስራ ሳይኖራቸው ለስደተኞች ሥራ ፈጠራ
ህወሓት መንግስት ሹሞች ገንዘቡን ለመዝረፍ ከአውሮፓ ህብረት አገራቶች ጋር እቅዱን በሥራ
በመተግበር ላይ ናቸው፡፡ የእስራኤል፣የጣሊያን፣ የጀርመንና ከተለያዩ የአውሮፓ ህብረት አገራቶች
መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመመላለስ ቆሚ የስደተኞች የሰፈራ ጣቢያ ኢትዩጵያ ውስጥ ለማቆቆም ታላቅ
ነጭ ሴራ ነድፈዋል፡፡ ልብ ያለው ልብ ይበል!!! በ1948 እኤአ እንግሊዝና አሜሪካ በፓልስታይን ምድር
ላይ እስራኤል ዜጎችን በማስፈር ዛሬ የፓልስታይን ዜጎች የሁለተኛ ዜጋነት መታወቂያ ተሰጥቶቸው
ለመኖር ተገደዋል፡፡ የህወሓት መንግስት በአፍቅሮተ ነዋይ በአገራችን ህዝቦች ላይ የሚፈፅመው ሴራ
ለመበጣጠስ በውጭም ያሉ ኢትዩጵያውያን ይህን የነጭ ሴራ ለህዝብ ማሳወቅ ታሪካዊ ግዴታ አለብን፡፡
የኢትዩጵያ ሄራልድ ጋዜጣ በኦክቶበር 7 ቀን 2016 እኤአ መረጃ መሠረት
“Ethiopia-EU strategic cooperation remains strong”
For African countries, the most significant tool of this policy was set up in Malta at the Valletta
summit in November 2015 with the EU Emergency Trust Fund for Africa, endowed with 1.8 billion
pound for 23 African countries.Ethiopia-EU strategic engagement document signed in Brussels on
14 June 2016. The Commission already contracted projects amounting to 67 million pound in
Ethiopia to support most vulnerable communities and refugees in the Oromo, Amhara, Tigray,
SNNP, Afar and Somali regions, while the remaining 30 million pound project is undergoing a
competitive call for proposals. Ethiopia and the EU signed a joint declaration on a Common
Agenda on Migration and Mobility (CAMM) that acknowledges the importance of Ethiopia as a
key country of transit, destination and origin of irregular migrants and refugees from the Horn of
Africa on the route to Europe. With political instability and war in Somalia, South Sudan and
Eritrea among others, Ethiopia has been welcoming hundreds of thousands of refugees in the last
decade from different countries in the horn of Africa region. Today, Ethiopia is hosting more than
800,000 refugees, which is significantly more than several major European countries. Source: The Ethiopia Herald 7 October 2016
የመሠረታዊ አገልግሎት ጥበቃ ፕሮግራም (Protection of Basic Services “PBS Program”) የህወሃት
የጦር አበጋዞች ምጣኔ ኃብት ሌላው የገንዘብ ምንጭ ነው፡፡ የመሠረታዊ አገልግሎት ጥበቃ ፕሮግራም
በሚል በአራት ተከታታይና ሁለት ተጨማሪ የገንዘብ ድጎማ የሚደረግባቸውን ፕሮግራሞች የዓለም ባንክ
በኢትዮጵያ ሲያካሂድ ቆይቷል፡፡ ይህ መሠረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለማሟላት ተወጥኖ የሚካሄድ
ፕሮጀክት በትምህርት፣ በጤና፣ በእርሻ፣ በንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ በገጠር መንገድ ሥራ፣ ወዘተ መስኮች
ላይ እንዲውል የተወጠነ ነበር፡፡ የመሠረታዊ አገልግሎት ጥበቃ ፕሮግራም ለህዝብ ሠፈራ ፕሮግራም
በመንደፍ፤ በአፋር፣ሶማሌ ቤኒሻንጉል- ጉሙዝ እና ጋምቤላ 275000 አባ ወራዎችና እማ ወራዎችን
አስገድዶ በማስፈር 1.5 አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዩን ህዝብ ከ2003 እስከ 2005 እንደ ኢትዩጵያ
አቆጣጠር አስፍረዋቸዋል፡፡ ከዛም ካሰፈሩት ህዝብ የነጠቁትን መሬት፣ለህዝቡ ከ3 እስከ 5 ሄክታር ያለማ
መሬት ለእርሻ ትተዋል፡፡የህዝቡን ሃብት ወስደው መሬቱን ለኢንቨስተሮች ሸጠዋል፡፡
Human Rights Watch (HRW) in its report,“Waiting Here For Death," states: The Ethiopian federal
government’s current villagization program is occurring in four regions—Gambella, BenishangulGumuz, Somali, and Afar. This involves the resettlement of approximately 1.5 million people
throughout the lowland areas of the country—500,000 in Somali region, 500,000 in Afar region,
225,000 in Benishangul-Gumuz and 225,000 in Gambella. This is all imposed movement, often
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applied with force, in order to provide pristine land, free of any inconveniences and settlements to
foreign corporate allies. Remember the Western outrage and outcry during Mengistu’s
villagization agenda. It is almost the opposite now and even the World Bank is participating in
these programmes. As they say in Ethiopia lately, Ethiopian foodstuffs, kids and maids are quietly
exported to dessert lands and rich farmers are imported into Ethiopia.( Ethiopia’s
Commercialization of Farming by Expropriating Indigenous Pastoralists/Farmers -By Mikael
Wossen (PhD) December 21, 2014 )
በወያኔ ስርአተ አገዛዝ የገጠርና የከተማ መሬት ለኢንቨስተሮች በሊዝ ስርዓት ይሸጣል፡፡ በሊዝ የመሬት
መብት መሠረት የመተላለፍ፣የማከራየትና በከፊል በሊዝ መስጠት ማኮናተር አሊያም ማስተላለፍ ደንብና
ስርዓት ይፈቅዳል፡፡ የሊዝ ዘመኑ በየግዜው ይታደሳል፡፡ የሊዝ የመሬት እሴት ኪራይ ዋጋ የገጠር መሬት
ዋጋ በየክልሎቹ መንግስታት ይወሰናል፡፡ የወያኔ የጦር አበጋዞች የምጣኔ ኃብት ቁጥጥራቸውን
በማስፋት፤በአራት ክልላዊ መንግስቶች የሊዝ የገጠር መሬት ዋጋ በመንደፍ ለውጭ ኢንቨስተሮች
ሸጠዋል፡፡በዚህ የመሬት ቅርምት ሁሉም የእንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረት አገራቶች ተሳትፈዋል፡፡
የእንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረትና የአለም ባንክ 500 ሚሊዩን ዶላር ለአምባገነኑ፣ ለህወሓት የጦር አበጋዞች
መንግስት በመስጠት በኢትዩጵያ ውስጥ ለስደተኞች ስራ ፈጠራ ፕሮግራም ነድፈዋል፡፡ ይህ አዲስ ዘረኛ
የሠፈራ ፕሮግራም የአፍሪካ ስደተኞች በተለይ ከደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ሱማሊያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ ወዘተ
ወደ እንግሊዚ፣የአውሮፓ ህብረት አገራቶች በባህር አቆርጠው እንዳይገቡ ለማድረግና ስደተኞቹን
በኢትዩጵያ ምድር በማስፈር ለስደተኞቹ የኢንዱስትሪ መንደር በመክፈት የስራ እድል ለመፍጠር
የታለመ ነው፡፡ የኢትዩጵያን ህዝብ 100 ሚሊዩን ብለን እንገምት፡፡የአሜሪካ መንግስት ግምት መሠረት
በኢትዩጵያ 71 በመቶ የሚሆነው ህዝብ እድሜ ከ30 አመት በታች እንደሆነ ገምተዋል፡፡ ማለትም (71
ሚሊዩን ህዝብ ከ30 ዓመት እድሜ በታች ነው ማለት ነው፡፡) የኢትዩጵያ የሠራተኛ ጉዳይ ሚንስቴር
በ2015 እኤአ ባወጣው መረጃ ምንጭ መሠረት በኢትዩጵያ ከ30 አመት በታች ያሉ ወጣቶች 25
በመቶው ወጣቶች ሥራ የሌላቸው ወይም ሥራ አጦች መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ይህ ማለትም ከ71
ሚሊዩን ወጣቶች ውስጥ 17 ሚሊዩን 750 ሽህ ወጣቶች በሃገሪቱ ውስጥ ሥራ የሌላቸው ወይም ሥራ
አጦች ናቸው ማለት ነው፡፡የሃገሪቱን ሥራ አጥ ወጣቶች ከስደተኛው የአፍሪካ ወንድምና እህቶቹ ጋር
የሚያጋጭ አዲስ ዘረኛ የነጭ ሴራ በመሆኑ እንቃወማለን፡፡ በዚህም ምክንያት የህዝብና የወጣቶች
እንቢተኝነት በቀጣይነት በሚቀጥሉት ወራቶች እንደሚቀጥል ይገመታል፡፡
•

•

‹‹None of this points to an improving outlook. The US government estimates that 71%
of the population is younger than 30. But Ethiopian labour ministry statistics from
2015 show that 25% of under 30s in Ethiopia are either under- or unemployed. Such
high rates of joblessness significantly increase the risk that protests movements will
become more frequent and intense in the coming months.››
‘‘Youth unemployment in Ethiopia is one of the highest on the continent. The regime’s
dismal performance in creating jobs both for youth and the wider public is also one of
the cornerstones of the rejection of the regime by citizens. In this reality, the EU and
its partners’ strategy to create jobs for refugees is like building a sandcastle that
subsequently will be swept away when the tide reaches shore.” The writer can be
reached at alem6711@gmail.com፡ Copyright 2016 Ethiomedia.com. Email:
editor@ethiomedia.com

የአሜሪካ የጦር ሠፈር የኢትዩጵያ ጦር አበጋዞች መንግስት ለአሜሪካ መንግስት፣ በደቡብ ኢትዩጵያ ክልል
አርባምንጭ ከተማ ትልቅ የጦር ሠፈር ሠጥተው ነበር፡፡ የአሜሪካ መከላከያ ኃይል የድሮውን
አይሮፕላኖች ሌሎች ተዋጊ የጦር አውሮፕላኖች የዓየር ጣቢያ በመገንባት የአፍሪካ ቀንድ ሃገራትን
በመቆጣጠር ላይ ይገኑ ነበር፡፡ ህወሃት መንግስት በዚህ የጦር ሠፈር መስጠት ዳጎስ ያለ ዶላር እንደገኘ
ይታመናል፡፡ የአሜሪካና የአውሮፖ መንግስታት በወያኔ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ደንታ የሌላቸው
ከራሳቸው ጥቅም አንፃር እንደሆነ መመርመር የሁሉም ኢትዩጵያዊ ወገን ሃላፊነት ነው፡፡ የአሜሪካ
መከላከያ ኃይል የአጋአዚ ጦር በማሰልጠን ትልቅ ድርሻ አለው፡፡ የአሜሪካና እንግሊዝ መንግስት
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ከኢትዩጵያ ጋር ካላቸው የኢኮኖሚ ግንኙነቶች ባሻገር በሁለትሽ፣ ቀጠናዊና አህጉራዊ የፀጥታ ጉዳዩች
ዙሪያ አጥብቀው እንደሚሰሩ ይታወቃል፡፡ በተለይ በዓለም ሰላም ማስከበር በሚል ተልእኮ
በሶማሊያ፣በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን፣ሩዋንዳ፣በተለይ በሽብርተኝነትና በአየር ንብረት ጉዳዩች በጋራ
ይሰራሉ፡፡
• የእንግሊዝ መንግስት፣የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስትን የፖሊስ ሠራዊት አሰልጣኝና የጦር
መሣሪያ አስታጣቂ፣ የአድማ ብተና ሥልጠናና ትምህርት፣ የስለላ ስራ ክህሎት ወዘተ
በመሰጠት ሁለት አስርት አሳልፈዋል፡፡
• የአሜሪካን መንግስት፣ የአጋዚን ጦር አስልጥኖል፣የሃገሪቱን መከላከያ ሠራዊት በተባበሩት
መንግሥታት ፀረ-ሽብርተኛ የሰላም አስጠባቂ ስም፣ በሱማሊያ፣ በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን፣
በላይቤሪያ፣ ወዘተ በማሰማራት የአሜሪካና የአውሮፓ አገራቶች ጠላቶች እኛ በደሞዝ ቅጥረኛ
•

በመሆን የነሱን ሥራ ለነዋይ ሲል ህይወት የሸጠ መንግስት ነው፡፡

‘‘Not only do they invariably support an oppressive and brutal regime, but also
influence how its taxpayers perceive it by carefully and systematically influencing
almost all American and British mainstream media. Consequently, despite repeated and
most horrifying human right violations and broad daylight mass murders of innocent
civilian protesters, TPLF still rules unchallenged and unmolested makes dirty business
with the US and the UK. Moreover, whenever its barbaric actions become indefensible
before their senate and parliament to justify direct monetary aid, the US and the UK
politicians always manage in finding side-doors and alternative channels and stream a
large sum of money to the regime. ”

II-የቻይና፣አሜሪካና የአውሮፓ መንግስታት የኢኮኖሚ ጥቅም በኢትዩጵያ !!!
የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለ ንዋይ፣ ለደሃ ሃገራቶች የኢኮኖሚ እድገት ኢንቨስትመንት በጣም ጠቃሚ
እንደሆነ ይታመናል፡፡ የባህር ማዶ የኢንቨስትመንት ካፒታል፣በአንድ አገር ያለውን የቁጠባ ገንዘብና
የኢንቨስትመንት ድርሻ (40 በመቶና ከ10-22 በመቶ) ቀዳዳውን የሚሞላና የሚሸፍን ካፒታል ነው፡፡
ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንት የውጨ ምንዛሪ ልዩነት በማጥበብ ረገድ ያግዛል ማለትም የኢትዩጵያ
የንግድ ሚዛን ልዩነትን፣ የገቢ ንግድ ወጪ 13 ቢሊዩን ዶላር ሲሆን ፣የውጪ ንግድ ገቢ 3 ቢሊዩን ዶላር
ሽፋንን ያጠባል፡፡ እንዲሁም የሥራ ዕድል መፍጠር፣ የቴክኖሎጅ ሽግግር፣ የአስተዳደር ዕውቀትና
ክህሎት፣ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በአገሪቱና በተጋባዥ አገራት ብሎም በግሎባል ኢኮኖሚ
እድገት አስተዋፅኦ ያደርጋል፡፡
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት FDI flowsበኢትዩጵያ ከ2006 እስከ 2013
Year
Numer of
projects
FDI flows
Employments
(permanent &
temporary)

2002
20

2003
92

2004
166

2005
201

2006
210

2007
273

2008
288

2009
245

2010
184

2011
135

2012
154

2013
94

5130

15652

30225

19894

545.3
33075

222.0
220769

108.5
70840

221.5
132029

288.3
21374

626.5
18555

278.6
8172

953.0
9908
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በ2006 እኤA 545.3 ሚሊዩን፣ በ20011 626.5 ሚሊዩን ብሎም በ2013 እኤA 953 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ ‹‹የውጭ ቀጥታ መዋዕለ ንዋይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የምርት መጠንን እንደሚያሳድግ
ቢታወቅም፣ይህን ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚችል ተመጣጣኝ የተማረ የሰው ኃይል መኖር ግድ ይላል፡፡
የውጭ ቀጥታ መዋዕለ ንዋይ ተግዳሮቶች መሃል በገንዘብ ፍስት ረገድ የተወሰነ የውጭ ገንዘብ (30
በመቶ) ይዞ መጥቶ ከአገር ውስጥ ባንክ (70 በመቶ) በመበደር በብሄራዊ ኢኮኖሚው ላይ የዋጋ ንረት
እንዲባባስ ያደርጋል፡፡ የአገር ውስጥ ኢንቨስተሮችን የመበደር አቅምን በመሻማት ይገድባል፡፡ በኢትዩጵያ
የውጭ አገራት ባንኮች አለመኖራቸው ልብ ይበሉ፡፡ ሌላው የውጭ ቀጥታ መዋዕለ ንዋይ ጉዳት በወለድ፣
በትርፍ ክፍፍል፣ በሐዋላ መላክና በከፊል የተፈበረኩ ምርቶችን ለማስመጣት በሚጠይቀው የውጭ
ምንዛሪ ወዘተ ምክንያቶች ይዘውት ከገቡት የውጭ ምንዛሪ በላይ ከአገር ውስጥ ማስወጣቱ ነው፡፡
በአዲስ መዋዕለ ንዋይ ካልተተካ በቀር የቀድሞ መዋዕለ ንዋይ ቀስ በቀስ በእነዚህ ሁኔታዎች ከአገር
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መውጣት የተጣራ የገንዘብ ፍስቱ ከውጭ ወደ ውስጥ መሆኑ ቀርቶ፣ ከውስጥ ወደ ውጭ ሆኖ የቆሚ
ካፒታል ክምችትን እንደሚቀንስ የምጣኔ ኃብት ጠበብት ያሳስባሉ፡፡ በኢትዩጵያ የውጭ ቀጥተኛ
የኢንቨስትመንት በዋናነት ከሳበው ዘርፍ ውስጥ የአበባ ምርት፣ፍራፍሬና አትክልት
ምርት፣ጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ እንዲሁም ቆዳና የቆዳ ውጤቶች እንደሆኑ ታውቆል፡፡ እንዲሁም እንደ
ኢትዩጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ኮሜርሻል ፋርም የህንድ፣የሳዑዲ አረብያ፣የአውሮፓ፣የአሜሪካ
ኢንቨስተሮችን እንደሳበ ገልፀዋል፡፡
በኢትዩጵያ ከ1992 እሰከ 2013እኤአ የኢኮኖሚ ዘርፎች፣
• በግብርና ዘርፍ 275 ፕሮጀክቶች፣ኢንቨስትመንት ወጪያቸው በ11.2 ቢሊዩን ብር ሲሆን፣
የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ድርሻ 10.7 መቶኛ ነበር፡፡
• በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 925 ፕሮጀክቶች፣ኢንቨስትመንት ወጪያቸው በ74.1 ቢሊዩን ብር
ሲሆን፣ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ድርሻ 70.6 መቶኛ ነበር፡፡
• በአገልግሎት ዘርፍም 1023 ፕሮጀክቶች፣ኢንቨስትመንት ወጪያቸው በ19.6 ቢሊዩን ብር
ሲሆን፣ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ድርሻ 18.7 መቶኛ ነበር፡፡

Table 2: Summary of operational projects by sectors from 1992-2013

የኢኮኖሚ ዘርፍ

የፕሮጀክቶች ቁጥር

ካፒታል ቢሊዩን ብር

ግብርና
ማኑፋክቸሪንግ
አገልግሎት

275
925
1023

11.2
74.1
19.6

(Source: EIC 2014)

የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
በመቶኛ ድርሻ
10.7
70.6
18.7

የባህር ማዶ ሃገራት፣ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በኢትዩጵያ፣ FDI distribution in Ethiopia by Country
of Origin እንደ ኢትዩጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 2012/13 እኤአ ዶሴ መሰረት ጠቅላላ በቁጥር 712
ፕሮጀክቶች ሲሆኑ አጠቃላይ ኢንቨስትመንት ወጪ 3.6 ቢሊዬን ዶላር ይገመታል፣ ከሠንጠረጅ
እንደሚስተዋለው፡•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

አንደኛ፣ ቱርክ ኢንቨስተሮች በ34 ፕሮጀክቶች፣በ1.5 ቢሊዩን ዶላር፣
ሁለተኛ፣ የቻይና ኢንቨስተሮች በ155 ፕሮጀክቶች፣በ358.6 ሚሊዩን ዶላር፣
ሦስተኛ፣ የሳውዲ አረቢያና ኢትጵያ ኢንቨስተሮች በ11 ፕሮጀክቶች፣በ318.1 ሚሊዩን ዶላር፣
አራተኛ፣ ህንድ ኢንቨስተሮች በ47 ፕሮጀክቶች፣በ303.0 ሚሊዩን ዶላር፣
አምስተኛ፣ሱዳን ኢንቨስተሮች በ97 ፕሮጀክቶች፣በ125.0 ሚሊዩን ዶላር፣
ስድስተኛ፣እንግሊዝ ኢንቨስተሮች በ2 ፕሮጀክቶች፣በ114.3 ሚሊዩን ዶላር፣
ሰባተኛ፣ሶውዝ አፍሪካና ኢትዩጵያ ኢንቨስተሮች በ2 ፕሮጀክቶች፣በ112.5 ሚሊዩን ዶላር፣
ስምንተኛ ሳውዲ አረቢያ ኢንቨስተሮች በ19 ፕሮጀክቶች፣በ107.7 ሚሊዩን ዶላር፣
ሰባተኛ፣ጀርመንና ኢትዩጵያ ኢንቨስተሮች በ5 ፕሮጀክቶች፣በ100.6 ሚሊዩን ዶላር፣
ስምንተኛ፣ኒዘር ላንድና ኢትዩጵያ ኢንቨስተሮች በ4 ፕሮጀክቶች፣በ40.9 ሚሊዩን ዶላር፣
ዘጠነኛ፣ሌሎች ኢንቨስተሮች በ345 ፕሮጀክቶች፣በ458.2 ሚሊዩን ዶላር፣
በአጠቃላይ፣በኢትዩጵያ ውስጥ ያሉ ኢንቨስተሮች በ712 ፕሮጀክቶች፣በ3 ቢሊዩን 552
ሚሊዩን 697 ሽህ ዶላር፣ ኢንቨስትመንት ወጪ ግንባታ አካሂደዋል፡፡

Figures from the Government of Ethiopia cover the fiscal year of July 2012 to June
2013 while the international indicators measure performance by the calendar year.
Sources of FDI (July 9, 2012 – July 5, 2013)
No
1
2

Country of Origin
Turkey
China

No of Projects
34
155

75

Capital in '000' USD
1,513,503
358,642
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4
5
6
7
8
9
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Saudi Arabia / Ethiopia
India
Sudan
Britain
South Africa /Ethiopia
Saudi Arabia
Germany/Ethiopia
Netherlands/Ethiopia
Total
Others
Grand Total

11
47
97
2
2
19
5
4
376
345
712

318,189
302,993
125,008
114,326
112,494
107,669
100,693
40,944
3,094,461
458,235
3,552,697

Source: Ethiopian Investment Agency

የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ፣የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር በአገሪቱ
በ1984 ዓ/ም የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ከታወጀ ወዲህ፣ ከ371 በላይ በመንግስት እጅ የነበሩ የልማት
ድርጅቶች ወደ ግል በማዘዋወር ከ24 ቢሊዩን ብር በላይ መሰብሰቡ ይነገራል፡፡ በኢትዩጵያ ተጨባጭ
ሁኔታ በመነሳት ከ1996 እስከ ዲሴንበር 2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 166 የመንግስት
ኮርፖሬሽኖችና ንብረቶች ወደ ግሉ ዘርፍ ንብረትነት ተዘዋውረዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ 130ዎቹ
በግለሰቦች ተገዝተዋል ከነዚህ ውስጥም 45ቱ ለአዲስ ፋና ድርጅት ሠራተኞች ተሸጠዋል፣10 በቢዝነስ
ድርጅቶች፣36 ኢንተርፕራይዝ በመንግስትና መንግስታዊ በሆኑ ድርጅቶች ተገዝተዋል፡፡ በሌላ በኩል
ከመንግስት ወደ ግል ከተዘዋወሩት ድርጅቶች በተለይ በውጭ ሃገር ባለሃብቶች የግል ንብረትነት
ከተዘዋወሩት መሃል በሳውዲ ዜጎች(ሜድሮክ) 56.25 በመቶው ድርሻ ሲይዝ፣የቱርክ ዜጎች 18.75
በመቶ፣የቻይና ዜጎች 12.5 በመቶ ፣የፈረንሳይ ዜጎች 6.25 በመቶና የየመን ዜጎች 6.25 በመቶ ድርሻ
እንዳላቸው ጥናቱ ያሳያል፡፡ የኢትዩጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ሪፖርት መሠረት በ2008ዓ/ም EIA
በኢትዩጵያ የውጭ ባለሃብቶች ተሳትፎ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እድገት ማሳየቱን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
አስታውቆል፡፡ በተለይ የአረብ አገራት ባለሃብቶች ተሳትፎ ከግዜ ወደ ግዜ እየጨመረ መምጣቱን
አስታውቀዋል፡፡ በዚህም መሠረት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ፡የአረብ አገራት ባለሃብቶች
በአንደኝነት፣የተባበሩት አረብ ኢሚሬት 33 ባለሃብት፣ ሁለተኛ የሳውዲ አረቢያ 106 ባለሃብቶች
እንዲሁም ሦስተኛው ከሱዳን 56 ባለሃብቶች ለውጭ ባለሃብቶች የሚሰጠው ማበረታቻ በተለይ መሬት፣
የግብር እፎይታና ከቀረጥ ነፃ እቃዎችና እንዲያስገቡ በመደረጉ የውጭ ባለሃብቶች ቁጥር እንዲጨምር
አድርጎል፡፡

{1} የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት
No Country of Origin
China
2

FDI (July 9, 2012 – July 5, 2013)
No of Projects
Capital in '000' USD
358,642
155

በ2013 እኤአ፤በአፍሪካና በቻይና መካከል 210.2 ቢሊዩን ዶላር ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ
ተካሂዶል፡፡ከዚህ ውስጥ ቻይና ወደ አፍሪካ አገራት የምትልካቸው ሸቀጦች ዋጋ ከ117 ቢሊዩን ዶላር
በላይ ናቸው፡፡ ኢትዩጵያ በአፍሪካ 21ኛዋ የቻይና የንግድ መዳረሻ ስትሆን በአሁኑ ወቅት ሁለቱ አገራት
ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ 2.2 ቢሊዩን ዶላር መድረሱ ታውቆል፡፡የባህር ማዶ፣ የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ከአፍሪካ አገራቶች ጋር ሲወዳደር በጣም አነስተኛ መሆኑን መሳተዋል
ይቻላል፡፡‹‹የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በኢትዩጵያና በአፍሪካ ኢኮኖሚ›› (Foreign Direct
Investment (FDI) in the Ethiopian/African Economy) በሚል ርዕስ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
የኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት መምህር ከአለማሁ ገዳ
ag112526@gmail.com:
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www.alemayehu.com, በማርች 25ቀን 2016 እኤአ፣በጊዬን ሆቴል ባቀረቡት ጥናታዊ ፁሁፍ መሠረት
የቻይና ፋይናንሲንግ በኢትዩጵያ ከቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በተጨማሪ በዋና ኢንቨስትመንት
እንቅስቃሴዎች በመንገድ ሥራዎችና በባቡር ግንባታ ዝቅተኛ የጨረታ ዋጋ በማቅረብ 10 የቻይና
ኩባንያዎች በበላይነት ይቆጣጠራሉ፡፡የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት በፋይናንስ ማመቻቸትና በዝቅተኛ
የጨረታ ዋጋ ያቀርባሉ፡፡ እንዲሁም በቴሌኮምኒኬሽን ፕሮጀክቶች በፋይናንስ ማመቻቸት በመሳሰሉት
ፕሮጀክቶች የቻይና መንግስትና ኩባኝያዎች በስፋት ይሳተፋሉ፡፡ ሲጠቀሱ የኢትዩጵያ መንግስት
ኢንቨስትመንት ወጪ እንጂ የቻይና ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አይደለም፡፡ እንደ ቻይና ዓለም አቀፍ
ኢንቨስትመንት ምንጭ በ2016 እኤአ መሠረት፡• የቻይና ኢንቨስትመንትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል በኢትዩጵያ ከ 2005 እስከ
2016 እኤአ 17.6 ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡
• በ2013 እስከ 2015 እኤአ የቻይና ኢንቨስትመንትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል
በኢትዩጵያ 7.39 ቢሊዩን ዶላር ሲገመት በአንጻሩ የቻይና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
በኢትዩጵያ 122 ሚሊዩን ዶላር በ2012 እኤአ እንደ ዓለም ባንክ መረጃ መሠረት፣ እናም 600
ሚሊዩን ዶላር ስቶክ በ2012 እኤአ፣
• በግብርና ዘርፍ 650 ሚሊዩን ዶላር
• በኢነርጅ 5.85 ቢሊዩን ዶላር
• በሪል እስቴት 1.63 ቢሊዩን ዶላር
• በቴክኖሎጅ 3.2 ቢሊዩን ዶላር
• በትራንስፖርት ዘርፍ 6.29 ቢሊዩን ዶላር
According to the China global investment tracer, (2016), Chinese investments and contracts in
Ethiopia from 2005 to 2016 is about $17.62billion. The same source claim from 2013 to 2015,
Chinese investments and contracts in Ethiopia to a level of $7.39billion./Compare this to FDI of
122mln in2012 (WB) and 600mln Stock here in 2012/ Agriculture: 650 million, Energy: $5.85billion
Real Estate: $1.63billion, Technology $3.2billion, Transport $6.29billion. The official figures of FDI
greatly understated the actual investment engagement of the Chinese in Ethiopia as well as in
other African countries
Chinese firms are thus dominating big projects in Telecommunication and Power Road and Rail
Sector. Telecom and Power One of the biggest Chinese telecom company, ZTE, secured for Ethio
telecom a credit (vendor financing) to the tune of 1.5 bln US$ secured from the Chinese Exim
bank.
This offer is conditional on ZTE doing the job without bidding. This credit is perhaps equivalent
to the total current worth of the Ethiopian telecom. This has increased to close $3bln (with
addition of about 1.3blin) in the 2 phase. Power transmission for GRD (=US$ 1 bln)
Road and Rail Construction Chinese firms are also dominating both rural and urban
road construction in Ethiopia. (over 60% in 2010)
This dominance is partly due to low bid prices and partly owing to the diplomatic and
political ties the Chinese government made with the Ethiopian government.
Provision of financing by the Chinese government for its firms in Africa, is another
reason for this success. The over 2000km national and about 36Km Addis Ababa
railway construction is totally dominated by Chinese firms that brought with them
financing. The railway deal with China is estimated at US$3 billion. (US$2.1 billion for
national and about US$0.5 billion light city rails for Addis Ababa).
nd
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ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ፣ የካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት በአራት ቢሊዩን ዶላር
ወጪ የግንባታ ሥራ
በኢትዩጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልል በኦጋዴን ቤዚን ውስጥ የተፈጥሮ ጋዝ ለማልማትና ነዳጅ ለመፈለግ
በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር በ2013 እኤአ
የፔትሮሊየም ፍለጋና ልማት ስምምነት መፈራረሙ ይታወቃል፡፡ኩባንያው በካሉብና በሒላላ አካባቢዎች
በቆፈረው ጉድጎዶች መልካም ውጤት ማግኘቱ ን አስታውቆል፡፡
• የካሉብ የጋዝ ክምችት ከአዲስ አበባ ደቡብ ምሥራቅ 1200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ
ሲሆን በ1972 እኤአ ቴኔካ የተሰኘ የአሜሪካን ኩባንያ ካሉብ አንድ ጉድጎድ በመቆፈር
፣የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን ማግኘቱ እንዲሁም ቴኔካ ኩባንያ በሂላላ አነስተኛ መጠን ያለው
ድፍድፍ ነዳጅ ማግኘታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
• እኤአ በ1980ዎቹ የቀድሞው የሶብት ኅብረት ኩባንያ የሆነው ስፒ የነዳጅ ፍለጋ ጉድጎዶች
በመቆፈር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን መጠን ያረጋገተ ሲሆን በሂላላ ተጨማሪ የተፈጥሮ ጋዝ
ክምችት አግኝቶ ነበር፡፡ በጥናቶቹ መሠረት በካሉብና በሂላላ ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት
መጠን 118 ቢሊዩን ሜትር ኪዩብ እንደሆነ በተለያዩ ኩባንያዎች የተካሄዱ ጥናቶች
ይጠቁማሉ፡፡
• በ2013 እኤአ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር የፔትሮሊየም
ፍለጋና ልማት በመስማማት በኦጋዴን 117151 ካሬ ኪሎ ሜትር የነዳጅ ፍለጋ ይዞታ ባለቤት
ሆኖል፡፡ ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቶን ለማልማት ጂቡቲ ወደብ ድረስ 830 ኪሎ
ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡
የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ አራት ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡ የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል
ግንባታ የመሠረት ድንጋይ በመጋቢት ወር 2008 ዓ/ም ተቀምጦል፡፡የጋዝ ማስተላለፍያ ባንባ
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ዝርጋታ ሥራ በነሐሴ 2008 ተጀምሮል፡፡ ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያው በዓመት አራት ቢሊዩን
ሜትር ኪብ ጋዝ በማምረት አብዛኛውን ምርት ወደ ቻይና ለመላክ አቅዶል፡፡ በተጨማሪም
ኩባንያው የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ ሊያቆቁም በጥናት ላይ ነው፡፡ ኩባንያው
የተፈጥሮ ጋዝ ምርቱን በ2019 እኤአ ይጀምራል፡፡ በሪፖርተር ጋዜጣ መረጃ መሠረት
የተጠናቀረ ነው፡፡
ሃገራችን ኢትዩጵያ ከዚህ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትና የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ የምታገኘው
ጥቅም፣ የፕሮጀክቱ ጥናት በድብቅ እንደ ማፍያ ሥራ መረጃው ይፋ ባለመሆኑና ሊጠይቁ የሚችሉ
ህዝብና ጋዜጠኞችን በማፈን በሚስጢር የሚከናወን ሴራ እንዳለ እሙን ነው፡፡ የኦጋዴን መሬት ለቻይና
ኩባንያ ካልተሸጠ በቀር የሃገሪቱ ኃብት ድርሻ ከፕሮጀክቱ ምን ያህል እንደሆነና ለህዝብ በመገናኛ ብዙሃን
በግልፅ ማሳወቅ የአንድ መንግስት ሥራና ኃላፊነት ነው፡፡ የኢትዩጵያ መንግስት ከቻይና መንግስት 17.5
ቢሊዩን ዶላር ብድር እንዳለበት የዓለም ባንክ በቅርቡ አስታውቆል፡፡ የኢትዩጵያ መንግስት ከውጭ
ሃገራት የተበደረውን ብድር ለህዝብና ለምጣኔ ኃብት ጠበብት፣ ለአጥኝዎች፣ ለፓርላማና ለህዝብ
ማሳወቅ ይጠበቅበታል፡፡ በመረጃው አሰጣጥ የተዛቡና የመዘበራረቀ የአሀዞች ማቅረብ ለምን ይሆን፡፡
ቀጥሎ አስተውሉት፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በኢትጵያ ሄራልድ ጋዜጣ፣ ኢትዩጵያ፣ ጅቡቲና ቻይና
በህብረት የአራት ቢሊዩን ዶላር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ፕሮጀክት፣የድፍድፍ ማጣሪያ ፕልንትና፣ 700
ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል እስከ 12 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ
ጋዝ ምርት በአመት፡፡ ከዚህ ውስጥ ኢትዩጵያ፣ 10 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለቻይና
በአመት ኤክስፖርት እንደምታደርግ ተገልፆል፡፡ ፖሊ-ጂሲኤል ተባለ የቻይና ኩባንያ የፕሮጀክቱን
ግንባታ ውጪ እንደሚሸፍንና በሦስት አመታት ውስጥ ግንባታው እንደሚያልቅ አናዶሉ ኤጀንሲ
አስታውቆል፡፡
‘‘Ethiopia, Djibouti, China to launch 4 Bln. USD natural gas project’’

Addis Ababa- Ethiopia says physical work on a massive four billion USD joint natural gas project
between Ethiopia, Diouti and China will soon be launched. The announcement was made
Thursday by Foreign Minister Dr. Tedros Adhanom at the opening of the 4th Ethiopia- Djibouti
Joint Ministerial Commttee Meeting in Addis. …The project is made up of a natural gas pipeline, a
liquefaction plant, and an export terminal at Damerjog, Djibouti. The project, which includes a
700 kilometere pipeline capable of transporting up to 12 billion cubic meteres of natural gas per
year, would enable Ethiopia to export 10 million cubic meters of liquefied natural gas (LNG) to
China annually.
Chines firm POLY-GCL Petroleum Group Holding Ltd. Will finnce the project, which is scheduled
to take three years to complete, according to Anadolu Agency.
Source:- The Ethiopian Herald, Saturday 23 July 2016

የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሳትፎን በተመለከተ
የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት፣ኃይል በማከፋፈልና ዓለም ዓቀፍዊ
የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም ዘርፍ ተሳትፎው ከአለፈው አስር አመታት ጀምሮ እያደገ
መጥቶል፡፡ ከሠንጠረዡ ለመረዳት እንደሚቻለው የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ ጣሊያንያዊ ከሆነው ሳሊኒ ካንፓኒ ከሚሰራው
የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በስተቀር ማለት ይቻላል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች ያገኙት አጠቃላይ የኮንትራት ዋጋ 1.7 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች
ከኃይል ማመንጫ ማከፋፈያ ፕሮጀክቶች 350 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለርና ከመንግስታቶች ዓለም ዓቀፍዊ
የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም 23 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር አግኝተዋል፡፡

Table 4b: Chinese engagement in the Ethiopian Power Sector
Project

Company

Type of Work
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of Birr

million$
at 2009
rate of
12.45/$

Power Generation
Tekeze Hydroelectric
Project
Tekeze Hydroelectric
Project

CWGS JV (China)

Tekeze Hydroelectric
Project
Tekeze Hydroelectric
Project

JV Jppc and
CCC (China)
JPPC (China)

Finchaa -AmertiNeshe Melti Purpose
Project
Beles Hydroelectric
Power Project

CGGC (China)

Genale Dawa
(GD3)Hydroelect
ric Po wer
Project

CGGC (China)

Chemoga-Yeda
Hydroelectric Power
Project

Sinohyd
ro
(China)

H a r e n a Me s s o bo &
Ad a m a N a z r e ht
Wi n d Po we r Pr o j e ct

Hydro China

Constru ction of Ar ch
Dam Head race Tunnel
Design, Supply
and Erection
Mechanical &
Electrical
Equipment
Design, Supply and
Erection of 230kv S/S
Design,
Supply and
Erection of
230kv
Transmissi
on Line
Design, Pro cure and
Constru ction of the
Plant
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loading/Unloadin
g erection test
and
co m m i s s i o n i n g
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loading/Unloadin
g erection test
and
co m m i s s i o n i n g
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loading/Unloadin
g erection test
and
co m m i s s i o n i n g
Design, Manufacture
CIF Supply, Transport,
Loading/Unloading
erection test and
co m m i s s i o n i n g

CWBEC (China)

CMEC (China)

Co r p o r a ti o n

Power Generation Total

2,746.05

220.57

293.79

23.60

53.08

4.26

78.67

6.32

1,219.12

97.92

613. 32

49.26

5,770.66

463.51

7,100.45

570.32

3,198.40

256.90

21,073.5
3

1,692.6
5

Power Transmission
Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

150.00

12.05

Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

211.51

16.99

Bedele-Metu Power Transmission
Project

(China)

115.00

9.24

Bedele-Metu Power Transmission
Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Trans mission Project

(China)

94.57

7.60

4 1 0. 5 4

32.98

China CAMC Engineering Co.
Ltd
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Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Trans mission Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Trans mission Project
Gibe III-Addis Ababa Transmission Line
Contra ct
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Project
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Project
Koka -Dire dawa Power Transmission
Project

Shingai Electric Group Co. Ltd

388.81

31.23

Shingai Electric Group Co. Ltd

609.7 0

48.97

TBEA (China)

933.78

75.00

CWBEC (China)

135.00

10.84

CGGC (China)

246.76

19.82

CWBEC & JPPC (China)

1,111.54

89.28

Transmission Total

4,407.21 353.99

Universal Access Program
Sawla Key Afer Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
EAREP I

China Wanbao
Engineering Co.
CAMCO
International,
China National Ele,
Imp& Exp. Cop,
China Hlley Int.
Zheijang
Co. Ltd.China
China Wanbao
Engineering Corp,
China
Bonle, China

EAREP I

CE Lighting ,
China

EAREP I

Bonle, China

Supply of S/S and
Power Transformer
supply of OHL
Accessaries
Supply of MV & LV
insulators

56.90

4.57

9.88

0.79

28.53

2.29

Supply of MV & LV
Switchgears
Equipment

37.51

3.01

Supply of MV and
LV Insulations
Supply of energy
saving compact
florescent
Pr o cu r e m e n t o f
S tr e e t l i ght

Total Universal Access program

81.02 6.51
26.23 2.11
42.36 3.40
6.05 0.49
288.4723.17

Source: Ethiopian Electric Power Corporation, September, 2009
Ethiopia to Get Chinese Funds for $1 Billion Hydropower Line,
April 26, 2013 | By William Davison
“April 26 (Bloomberg) — Ethiopia will receive funds from China for a transmission line valued at $1 billion
that will bring electricity from a hydropower plant to the capital, Addis Ababa according to a government
official. The 619-kilometer (385-mile) link from the 6,000-megawatt Grand Ethiopian Renaissance Dam on the
Blue Nile River will be constructed over the next three years by China Electric Power Equipment and
Technology, Deputy Prime Minister of Economy and Finance Debretsion Gebremichael told reporters in Addis
Ababa today.
“The construction of this big transmission line will help benefit our economy and to ensure our industrial
development,” he said. Funding for the two 500-kilovolt cables will come primarily from the Export-Import
Bank of China, Debretsion said. Ethiopia, which according to the World Bank has the second-highest
hydropower potential in Africa after the Democratic Republic of Congo, hopes to finish the self-funded $5billion Nile dam in 2018. The project will be the continent’s biggest power plant.”

የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ይባል የነበረው አሁን ኢትዩ ቴሌኮም በመባል ይታወቃል፡፡
በኢትዩጵያ አጠቃላይ የቴሌኮሙንኬሽን አገልግሎት ማለትም የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶችና ከላይ
የተጠቀሱትን ተግባራት በመስጠት ይታወቃል፡፡ በኢትዩጵያ መንግስት ሞኖፐሊ ፣በብቸኝነት ተጠቃሎ
በንብረትነት ከተያዙ የህዝብ ሃብቶች መኃከል በገቢው ትልቅነት በአንደኛ ደረጃ የኢትዩጵያ አየር
መንገድ ሲሆን በመቀጠልም ኢትዩ ቴሌኮም በሁለተኛ ደረጃነት፣ ኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ኢትዩጵያ
መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን ድርጅትና፣ ኢትዩጵያ መርከብ አገልግሎት የመንግስት ንብረቶች በመሆን
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ይታወቃሉ፡፡ ኢትዩ ቴሌኮም የአመት አጠቃላይ ገቢ 300 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር (6, 000, 000 ,000
ቢሊዩን ብር) ፣ተንቀሳቃሽ ገቢ (Operating income) 3,308,636,000 ቢሊዩን ብር እንዲሁም
አጠቃላይ ገቢ (Net income) 1,527,255,000 ቢሊዩን ብር ሲሆን፤ ‹ገንዘብ የምትታለብ ላም› በመባል
በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ኃይለማርያም ደሳለኝ በማለት ያሞካሾሉ፡፡በእርግጥ ኢትዩ ቴሌኮምን
የኢትዩጵያ መንግስት ያልባታል፣ የቻይና መንግስት የታለበውን ይጠጣል፡፡በአጠቃላይ የኢትዩ ቴሌኮም
22, 288 ሠራተኞች ያሉት ትልቅ ድርጅት ነው፡፡
በ2006 እኤአ የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን ከቻይና መንግስት ንብረት ከሆኑ ሦስት
ካንፓኒዎች ጋር ማለትም ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን፣ ሃዊ ቴክኖሎጂና የቻይና ዓለም ዓቀፍ ቴሌኮሙንኬሽን
ግንባታ ኮርፖሬሽን ጋር 1.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር (12,585,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር ስምምነት
ተፈራረሙ፡፡

“By 2005, China’s embassy in Addis Ababa hosted more high-level visits than any
Western mission and Chinese companies had become a dominant force building
highways and bridges, dams and power stations, cell phone networks, schools, and
pharmaceutical factories. Ethiopia’s trade minister said that “China has become our
most reliable partner.” China became involved in nearly every aspect of Ethiopia’s
economy. One agreement in 2006 with three Chinese companies is valued at $1.5 billion
in commercial suppliers’ credit at Libor (interbank lending rate) plus 1.5 percent to
develop cellular and 3G services across Ethiopia.”
Source:-Ethiopia and China: How Two Former Empires Connected in the 20th Centuryby David H. Shinn June 11, 2014
Year

2006

ZTE

$1.5 billion

8.39

12,585,000,000

number of
mobile
telephone
users
1.5 million

2008

ZTE

400,000,000

9.67

3,868,000,000

3.5 million

10/13/12

Huawei
and
ZTE
Huawei
and
ZTE

$1.3 -billion

18.6518

24,247,340,000

20 million

$1.6 billion

19.6511

31,441,760,000

20 million

2013

Total

Project cost
USD

US
D$=Birr

Project cost
Birr

4.8 billion

Project objectives

Its work helped boost
the capacity of the
mobile-phone network
7 million
for the supply of 15
million wireless mobile
networks in Ethiopia
to improve
telecommunications
network
boosting the capacity
of Ethiopia's mobilephone network to 50
million subscribers in
2015 from 20 million
now

72,142,100,000

በአጠቃላይ ከላይ ከሠንጠረዡ እንደሚስተዋለው፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት
ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd.
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን
ኢትዬቴሌኮም) የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡ በሌላ ዜና
የቻይናኢትዬ ቴሌኮም ድርጅት ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን ከብሄረ-አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዲን)
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የንግድ ድርጁት ጥረት ጋር በመሆን በባህርዳር ከተማ፤ በዓመት 3 ሚሊዩን የሚያመርት ጣና የሞባይል
ስልክ መገጣጠሚያ ፋብሪካ በመክፈት ህብረተሰቡ የውጭ የኢንተርኔት ድረ-ገፆችን እንዳይጠቀም
የሚያደርግ የሞባይል ምርት በ370 ብር ዋጋ በማስራጨት ላይ ይገኛሉ፡፡፡
ከ2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው
ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም
(32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ
collatoral እንደተያዘ አጥኝዋች ይናገራሉ፡፡
በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር
9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214%
እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡ በ2013 እኤአ
የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ
ምርት (GDP) 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች
መኃል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (373,036,000,000
ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡ የኢትዬጵያ አየር
መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮምና የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች በራሳቸው
የሚያደርጉት የውጭ ብድር 10
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ለዚህም ዋና ማስረጃ
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ለኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅትና ለኢትዬቴሌኮም እዳ የኢትዬጵያ
መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም
ማረጋገጡን በማስረጃ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡
ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት 2014እኤአ የአንቀፅ አራት
የምክክር አቅጣጫ (ARTICLE IV CONSULTATION)ባወጣው ሪፖርት መሠረት:‹‹የኢትዩጵያ ባለስልጣናት አስተያየት
33. የባለስልጣናቱ ከአጥኝው ባለሙያ ብድን ጋር በሃገሪቶ የውጭ እዳ ወይም ሕዝባዊ ብድር ላይ
ስምምነት የላቸውም፡፡ ባለስልጣናቱ አስተያየት የኢትዩጵያ ቴሌኮም እዳ እንደ ኢትዩጵያ አየርመንገድ
ብድር የኢትዩጵያ መንግስት ዋስትና አይሰጠውም፣ ስለዚህም እንደ ኢትዩጵያ መንግስት እዳ አይቆጠርም
ወይም የመንግስት ብድር ሆኖ የመንግስት እዳ ላይ አይደመርም ይላሉ፡፡ ባለስልጣናቱ እንደሚያስረዱት
እነዚህ ድርጅቶች እንደግል የንግድ ድርጅቶች ስራቸውን የሚያከናውኑ ናቸው፡፡የኢትዩጵያ አየርመንገድ
ዓመታዊ የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርት አውጥቶል እናም የኢትዩጵያ ቴሌኮም ለማቅረብ በዝግጅት ላይ
ነው፡፡›› ብለው ይከራከራሉ፡፡ በቻይና መንግስት ብድር የተነሳ ድርጅቶቹ፣ የቻይናኢትዬ አየርመንገድና
ቻይናኢትዬ ቴሌኮም በአዋጅ እንደሚባሉ ወይም በእጅ አዙር እንደተሸጡ አመላካች ጥናት
ነው፡፡የኢትዩጵያ መንግስት የአገሪቱን የውጭ እዳ በሚመለከት ከመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደሩት
ድርጅቶች የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮም፣ የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን ከውጭ
የሚበደሩት ብድርና የዕዳ መዝገብ ለብቻው ተነጥሎ እንዲታይ ይሞገታሉ፡፡ ኤይኤምኤፍ ደግሞ
የሃገሪቱ ብድርና የዕዳ መዝገብ በአንድ ላይ መሆን እንዳለበት ማለትም ሃገሪቱ ከውጭ ንግድ
ገቢዋ፣ከገቢ ንግድ ወጭዋ፣አጠቃላይ የንግድ ሚዛኖና የውጭ ዕዳዋ በአንድነት መሰላት አለበት ይላሉ፡፡
የእነዚህ መንግስታዊ ድርጅቶች ዕዳ በመንግስት የበጀት ድልድል ውስጥም የብድሩ መጠን፣የአከፋፈል
ሁኔታና ውዝፍ እዳ ሁኔታ ሁሉ በአንድ ላይ መታየት እንዳለበት ያስረዳሉ፡፡ ኢትዩጵያ ያለባትን ጠቅላላ
የዕዳ መጠን መንግስት በመደበቁ ምክንያትና ሀገሪቱ ዕዳውን ለመክፈል እማትችልበት ሁኔታ ላይ
መድረሶንና የዕዳው ቁልል ወደአደገኛ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በመቀጠልም ጥናቱ ስለ
ማህበረስብ ዘርፍ እዳ ያትታል፤መነበብ ያለበት ዶሴ ነው፡፡ የሃገሪቱን አጠቃላይ ኢኮኖሚ
ግብርና፣ኢንደስትሪና አገልግሎት ዘርፎች በመረጃና ጥናት ላይ ተመስርቶ በማቅረብ መጭውን ትውልድ
ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በማሳወቅ ወጣት የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪዎችን ማፍራት የወቅቱ
አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ የሃገሪቱን ፖለቲካ በትረ ሥልጣን ለመጨበጥ ኢኮኖሚውን ማወቅ ግድ ይላል፡፡
የኢትዩጵያን ኢኮኖሚ ሁኔታ በአማርኛና በሌሎች sንsዎች ለህዝብ በማቅረብ ምሁራን በማወያየት
ህዝብን ማሳወቅ ትልቅ ሃላፊነት ይጠበቅብናል፡፡ የጥናቱን ዝርዝር ከድረ-ገፁ ያንብቡት፡፡
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2014 ARTICLE IV CONSULTATION—STAFF REPORT; PRESS RELEASE; AND STATEMENT BY THE
EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA, October 2014,

የቻይና መንግስትና የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ
የቻይና ካንፓኒዎች በኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በማሸነፍ ኃያልነታቸውን
አስመስክረዋል፡፡ የቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ የቻይና መንግስት ንብረት የሆነው ድርጅት
ለኢትዬጵያ ቴሌኮም 1.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የብድር አቅርቦት በማመቻቸትና በማበደር
የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍን መቆጣጠር ችለዋል፡፡ የብድሩ ስምምነት መሠረት ዜድቲኢ
ያለአንዳች ጫረታ ሥራውን እንዲሰራ ተሰጥቶታል፡፡ ይሄ የብድር ስምምነት ምናልባት በአሁኑ ግዜ
የገበያ ዋጋ ስሌት መንግስታዊው ኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን የሽያጭ ዋጋ ያክላል፡፡ የኢትዬጵያ
የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍ ከአውሮፓና አሜሪካ በተተከሉ መሳሪያዎች በጥራትና ብዛት
የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፉ እድገቱ ሲገነባ ቆይቶ አሁን በዚህ አስር አመታት ውስጥ በቻይና ቴሌኮም
ቴክኖሎጅ መተካት ግድ ብሎታል፡፡ በዚህም ምክንያት አሁን ያለው የቴሌኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች
በቻይና አዲስ የቴሌኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች መተካት ይኖርባቸዋል፡፡ መሳሪያዎች በርካሽ ዋጋና
መቀያየሪያዎቹም ለሚቀጥሉት ዘመናት በቻይና ሰራሽ ቴክኖሎጅ ቁጥጥር ስር ለማደር ይገደዳል፡፡
ለዚህም ዋናው ምክንያት የቻይና የቴሌኮም ቴክኖሎጅ ከአውሮፓና አሜሪካ ቴክኖሎጅ ጋር በቀላሉ
የማይገጥም በመሆኑ፤ የኃላኃላ የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ሂሳብ እንደሚያወራርድ ሳይታለም
የተፈታ ነው፡፡ የቻይና መንግስት የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ በመቆጣጠር የሃገሪቱን ደህንነትና መረጃ
አጠቃላይ ብሄረዊ ሚስጢር ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር መሆኑንአደጋ እንዳለው አንድ ቀን ገሃድ
ይወጣል፡፡ የቻይና መንግስት ዛሬም በሃገሪቱ ውስጥ የተነሳውን ህዝባዊ እንቢተኝነትና ተጋድሎ
ለማጨናገፍ የኢንተርኔት አገልግሎቶችን ማለትም ፋስቡክ፣ ቲውተር፣ዋት ኢዛ አፕ፣ኢሞ፣ቨይበር፣
ቲውብ፣ ኢትዩጵያዊያን ድረ-ገፆችን (ኢትዩሚዲያ፣ ኢትዩፕን ሪቪው፣ ዘ ሃበሻ፣ ወዘተ) ከውጭ
የሚተላለፉ የሬዲና የቴሌቪዝን ስርጭቶችንና የሃገር ውስጥ ሚዲያዎችን በማፈን ታላቅ ሥራ
አከናውነዋል፡፡ በዚህ አመፅም አንዱም የቻይና ፋብሪካዎች አለመነካታቸው አስፈላጊው መረጃ
በእጃቸው እንደሆነ ይመሰክራል፡፡ የቻይና መንግስት የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት መከታና ጋሻ
ነው፣ የቻይና ኢንቨስተሮች ከኢትዩጶያ እስካልወጡ ድረስ ህወሓት መንግስት አይወድቅም፡፡ ቻይና
መንግስታዊ ኢንቨስትመንት በሃገሪቱ ሰፍኖል የግል ዘርፉ የተሰማራበትን ሥራ በሙሉ ነጥቀው ይዘዋል፡፡
የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍ በ2006 እኤአ ኢትዬጵያ በዘርፉ ካረገችው የመዋዕለ
ንዋይ ፍሰት 34,520,000 ሚሊዬን ዶለር የቻይና 12,113,000 ሚሊዬን ዶለር ከመቶ 35 እጅ በመቶ
ቻይና ድርሻ ነበራት፡፡ በ2007 እኤአ ኢትዬጵያ በዘርፉ 1,048,600,000 ቢሊዬን ዶለር ድርሻ ሲኖራት
ቻይና 1,027,600,000 ቢሊዬን ዶለር ከመቶ 97.99 እጅ ዘርፉን በመቆጣጠር የአንበሳውን ድርሻ
ለመያዝ በቅታለች፡፡
ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስትና የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. ድርጅቶች ጋር
የኢትዬቴሌኮም የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ወይም (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም
በእዳው ጫና ወደፊት የኢትዩጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ ወደ ግል ዘርፍ በሚዘዋወርበት አስገዳጂ ሁኔታ
ለቻይና መንግስት ለቻይና ቴሌኮም ካንፓኒዎች እንደሚሸጥ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡
በማዕድንና ሚንራል በኩልም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 10,608,458 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 6,957,130 ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 65.58 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በትራንስፖርት ዘርፍም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 356,220,000 ሚሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 352,570,000 ሚሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 99.02 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም በግብርና፤በኢንድስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች ከጠቅላላው
የኢትዬጵያ 13,535,999,000 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት የቻይና ድርሻ 1,852,532,958
ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 13.68 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
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የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን ጋር የተደረገው ስምምነት የሞባይል አገልግሎትን ከ 1.5 ሚሊዩን
ወደ 7 ሚሊዩን ለማሳደግ፣የመስመር ስልክ አገልግሎት ዘርፍን 1ሚሊዩን ወደ 4 ሚሊዩን ከፍ
ለምድረግና የፋይበር ኦፕቲክ መረብ አገልግሎት ከ4000 ወደ 10 000 ኪሎ ሜትር በ2010 እኤአ
ለመስራት ተስማሙ፡፡ በኢትዩጵያ መንግስት እቅድ መሠረት፤ የሃገሪቱን ቴሌኮሙንኬሽን መሠረተ ልማት
ግንባታ ለማሻሻል በ2.4 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የኢትዩጵያ መንግስትና የቻይና መንግስት በጋራ ስለላ
ተግባር በኢትዩ ቴሌኮም በኩል፣ ኢንተርኔት ጽሁፍና ኅትመት ሳንሱር በማድረግና በመመርመር
የኢንተርኔት የማጥለል ሥራ (internet filtering)ና መልእክቶችን በኢትዩ ቴሌኮም የኢንተርኔት
ክትትልና ሳንሱር በወንጀል ድርጊት ሆኖ በ2012 እኤአ ህግ በማውጣት እስከ 15 አመት እስራት
እንደሚስፈርድ ተደንግጎል፡፡ ኢትዩ ቴሌኮም በተለያዩ ኢትዩጵያዊያኖች ንብረት የሆኑ የባህር ማዶ ድረገፆችን የመንግስት የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ሃሳብ፣ በሃገር ውስጥ እንዳይታዩ በማገትና የተለያዩ የውጭ
ድረ-ገፆችን በመዝጋት የስራ ልምድ አካብተዋል፡፡ በ2005 እኤአ ህዝባዊ ምርጫ ግዜ የኢትዩጵያ
ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን የሞባይል አጭር መልእክቶች እንዳይተላለፍ በማድረግ ለሁለት ዓመታት
ያህል እግዱ ቀጥሎ ነበር፡፡ በ2008 እኤአ የጋዜጠኞች መብት ተሞጋች ኮሚቴ(Committee to Protect
Journalists) ድረ-ገፆ መስኮት ለብዙ ወራቶች ተዘግቶ ነበር፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች ቀጥለን
እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር፣በ2010እኤአ
አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት ተስማምተዋል፣ የቻይናው
ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት
ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት
ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ
ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር
አይሮፕላኖች ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር
ለኢትዬጵያ አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8
አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም አስራአምስት
737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ 2008እኤአ እስከ
2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000, 000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም
(104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት
ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር)
በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ
እንደሚያበድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368
ቢሊዩን ብር(1,413,697,338 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)በ 2012እኤአ ነበር፡፡ በእዳ ብዛትም የኢትዬቻይና አየር መንገድ
እንዳይባል ያሰጋዋል፡፡የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ
የቀረበ ሲሆን፣ የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ ይገባል፡፡
2012እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የነበረ ሲሆን
የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡
የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and Import
Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ( Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ
1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ
አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300
ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ
እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር)እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
ኢትዬቴሌኮምበአጠቃላይ፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ
ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች
ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000
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ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው ክፍያም ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ
ይታወቃል፡፡
በአጠቃላይ በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን
30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡ በ2013 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ
ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች መኃል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (373,036,000,000 ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ
ይገመታል፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮምና የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ
ድርጅቶች በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር 11.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ በዝርዝር ያሳያል፡፡ (ሀ)
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
IFIs/Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ
ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም ዓቀፍ ልማት ትብብር( International Development
Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ African Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት
ባንክ European Investment Bank (EIB) etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ
አገልግሎት ዘርፉ አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን
ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period) አምስት ዓመታት
መሆኑና፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal) መክፈል
አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ3 እስከ 6 በመቶ ጨምሮ
የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
The Sector’s Current Estimated Loan Portfolio
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የውጭ ብድር

Borrowing Source

የብድር ምንጭ

IFIs/ Government on Lending
Commercial Banks
Bonds
Supplier’s Credits
Total Current estimate

Loan Amount
US$ million

Repayment Period
Years

Grace Period
years

የዕዳ መጠን(ዩኤስ ዶለር
በሚሊዩን)

የክፍያ ዘመን
በአመት

የእፎይታ ግዜ

1,250
1,000
3,000
240
5,490

20
10
7
4

5
3
0
1

Interest Rate %

የወለድ መጠን በመቶኛ

5.00%
6.00%
5.00%
5.00%
(averages of categories used)

(ለ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.0 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከተለያዩ የንግድ ባንኮች ብድር ተበድሮል፡፡ ከነዚህም
ውስጥ የቻይናና የህንድ የንግድ ባንኮች ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የሀይድሮ ኤሌትሪክ ፓወር መሠረተ ልማት ዝርጋታና
ግንባታ የሚውል ብድር ተበድረዋል፡፡ የንግድ ባንክ ብድር (Commercial Banks loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ
የብድሩ ግዜ ለአስር ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ ሦስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎይታ ግዜት
ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት
የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 6 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
(ሐ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር የቦንድ ብድር Bonds ከሃገር ውስጥና ከባህር ማዶ
ዲያስፖራ፣ከመንግስታዊና የግል ዘርፎች ቦንድ በመሸጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ የቦንድ ብድር (Bonds loans) ዋንኛ ገፅታዎች
አንደኛ የብድሩ ግዜ ለሰባት ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ ተበዳሪዉ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ
በአነስተኛ ወለድ 5 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ በኢትዬጵያ ባንኮች ከሚያበድሩት 27 በመቶ
ለቦንድ ግዥ እንዲገዙ ግዳጁ እንደተጣለባቸው ልብ ሊሉ ይገባል፡፡
(መ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 240 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር በዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች Supplier’s credits
በብድር እቃዎች ተበድሮ ገዥቶል፡፡ የዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች ብድር (Supplier’s credits) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ
የብድሩ ግዜ ከ2 እስከ 4 ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ አንድ ዓመት ነው፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ
መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ 4 እስከ 6 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
የብድር አገልግሎት Debt Servicing: የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ ይሄ ሁሉ እዳ በአለፉት
ጥቂት አመታት ውስጥ በመሆኑ የእዳ ክፍያው ከላይ በተጠቀሰው የእፎይታ ግዜ ምክንያት ተበዳሪው ድርጅት ላይ
ተፅዕኖ አያደርግም፡፡ ከዚህ በኃላ የብዙዎቹ እዳዎች የእፎይታ ግዜ ያልቅና የእዳው ክፍያ ከ 2012/13 እኤአ በኃላ
ጀመ[ል፡፡ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይልና የመንግስት የብድር ጫና በተለይም የመንግስት የእዳ አገልግሎት ጫና 67
በመቶ በ2010 እኤአ እንደደረሰ ይታወቃል፡፡ በቀጣዬቹም አመታት ከ2013 እስከ 2018 እኤአ መከፈል ያለበት የእዳ
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አገልግሎት የክፍያ መጠን በአማካኝ 250 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (5 ቢሊዩን ብር)ና ከዛም በላይ ይሆናል፡፡
ይሄንንም ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡
ለዚህም ዋና ማስረጃ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለኢትዬጵያ አየር መንገድ
ድርጅት፣ ለኢትዬቴሌኮምና የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል እዳ የኢትዬጵያ መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም
መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡን በማስረጃ ቀርባል፡፡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ
ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት 2014እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (IMF
Country Report No. 14/303, THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 2014
ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን ሪፖርት ከድረ-ገፁ መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡

የቻይናውያን ሆቴሎች(Chinese Hotels)
1-የአፍሪካ ህብረት ሆቴል(African Union Grand Hotel)
The 14-story African Union Grand Hotel, whose architect is Simon Barakat Architects.
Both projects started construction in 2011 and are expected to be completed this year.
2-ጉዋንግዶንግ ሆቴል(Guangdong Hotel) በመኃል ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ዘመናዊ የቻይና
መንግስት ሆቴል ነው፡፡ የቻይና የግል ባለሃብቶች በአዲስአበባ ከተማ ውስጥ ብዙ የቻይና ሬስቶራንቶች
ከፍተው በመነገድ ላይ ይገኛሉ፡፡
3-ቹአን ሁዩ ኢንተርናሽናል ሆቴል(Chuan Hui International Hotel)

Ethiopia: Addis Ababa to Erect Africa's Tallest Tower
7 July 2013፣By Zeryhun Kassa

Ethiopia's capital city, Addis Ababa, may boast Africa's tallest building by 2017. While a
58-story building had been announced, plans unveiled by a private Chinese developer
now call for a 99-story office-hotel tower. Guangdong Chuanhui Group has not revealed
the building's estimated cost or other details, including financial arrangements or the
names of the architect and engineer. The site for the Chuanhui International Tower is at
the new Addis Ababa Exhibition Centre. The developer says it has acquired the 41,000
sq meter site and the building plans have been approved.The tallest building in Ethiopia
is on its way following a land agreement between Chinese based, Guangdong Chuanhui
Group and the Addis Ababa City Administration. The 58 floor, five star, Chuan Hui
International Hotel, one of five proposed luxury hotel projects, will take up 50,000
square meters of land and will cost 2.4 billion birr.
4--ማስተርስ ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ ሃያ ሁለት ሠፈር ኮፒታል ሆቴል ፊት ለፊት የሚገኝ ሆቴል ነው፡፡
የቻይና ዜጎች በአዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ሆቴሎችና ብዙ የቻይና ሬስቶራንቶች ከፍተው በመጠቀም ላይ
ናቸው፡፡
(የቻይና የመንገድና ድልድይ ኮንስትራክሽን) አዲስ ኢንጂነሪንግ ኃ/የ/ካንፓኒ፣የቻይና መንግስት
የኮንስትራክሽን ካንፓኒ ሲሆን በ1998እኤአ ኢትዩጵያ የአዲስአበባ ቀለበት መንገድ ለመስራት ገብቶ ውሎ
ሲያድር በ20005 እኤአ ደረጃ አንድ የመንገድ ኮንስትራክሽን ተቆራጭ ፍቃድ በማውጣትና በመጫርት
160 ሚሊዩን ዶላር የመንገድ ሥራ እስከ 2004 እኤአ ያገኘ የቻይና መንግስታዊ ድርጅት ነው፡፡

CRBC (China Road and Bridge Construction) Addis Engineering PLC is a Chinese Government construction
firm which came to Ethiopia in 1998 to construct the Addis Ababa ring road. It was previously engaged in
Ethiopia as a Chinese foreign contractor, but re-established as a Grade 1 GC local company in 2005 in order
to compete in road tenders, which is possible for local contractors only. CRBC has been very successful in
winning and implementing government road contracts on time and has undertaken more than $160 million
worth of road projects in Ethiopia since 2004.

•
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የቻይና የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
የሕብረት ባንክ ሠላሳ ሁለት ወለል ያለውን ህንፃ በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በመገንባት
ላይ ይገኛሉ፡፡
የቻይና የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
ለኢትዩጵያ ንግድ ባንክ ህንፃን በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በላይ በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
የጣሊያኑ ቫርኔሮ የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ
አካባቢ የአዋሽ ባንክ ህንፃን በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡

ፀሃይ ሪል ስቴት (TsehayReal Estate Plc)
የቻይና ሪል ስቴት ካንፖኒ የሆነው የፀሃይ ሪል ስቴት ኮንስትራክሽን፣በ2012እኤአ በቻይና ጅዎሎጅ
ኮርፖሬሽን ኦቨርሲስ ኮንስትራክሽን ግሩፕ (China# Geology# Corporation# Overseas# Construction#
Group (CGCOC)) እና ሬድ ፎክስ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ካንፓኒ( Red# Fox# International#
Business Company) ተመሠረተ፡፡ በ2008 እኤአ ቆቃ ሲሚንቶ ፋብሪካ መገንባቱና በመንገድ ግንባታ
ሥራ በፓወር ፕላንት፣በውኃ ማጣራት ፕሮጀክት ሥራዎችና በአዳማ የንፋስ ኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጨት ሥራዎች ላይ መሳተፉ ይታወቃል፡፡ ፀሃይ ሪል ስቴት በተጨማሪ ሃንሰም ኢንተርናሽናል
ግላስ ፋክተሪ ባለቤት መሆኑ ተገልጾል፡፡ ፀሃይ ሪል ስቴት 2.5 ቢሊዩን ብር ለቤቶች የህንጻ ግንባታ
በመመደብ በሰላሳ ሽህ ስኩየር ሜትር መሬት ላይ የኮንስትራክሽን ሥራ ጀምሮል፡፡
የፀሃይ ሪ ስቴት ኮንስትራክሽን ካንፓኒ 200 ዩኤስ ዶላር ዓለም አቀፍ ማዕከል በአዲስ አበባ ፣የካ ክፍለ
ከተማ ለመገንባት ኪያን ታንግ የካንፓኒው ሼር ሆልደር አስታወቁ፡፡ ዓለም አቀፍ ማዕከል ሁለተኛው
የመዲናዋ ማዕከል በመሆን ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት ዋና ጽህፈት ቤት ለቻይና አፍሪካ ግንኙነት ፈር
ቀዳጅ ይሆናል ብለዋል፡፡ የቻይና ሪል ስቴት ካንፖኒ የሆነው የፀሃይ ሪል ስቴት ኮንስትራክሽን፣ በሲኤሲ
አካባቢ የገነባውን ባለ 13 ወለል ህንፃዎች ባለ አንድ መኝታ ቤት፣ ባለ ሁለት መኝታ ቤቶች 300፣የእንግዳ
ማረፍያ፣ባለ 5 መኝታ ክፍሎች ፔንትሃውስ እንዲሁም የመኪና ማቆሚያ፣መናፈሻና በረንዳ ያላቸው
ሲሆኑ በ2016 እንደሚጠናቀቁ ተገልፆል፡፡ የፀሃይ ሪ ስቴት ኮንስትራክሽን 646 ቤቶች ሽያጭ
እንደሚያከናውንና ዋጋቸውም 1100 ዩኤስ ዶላር በሜትር ካሬና በላይ እንደሚሆን በተጨማሪም የንግድ
ማዕከል በ10000 ሽህ ስኩየር መሬት ላይ አራት ህንፃዎች እንደሚገነባ ተገልጾል፡፡

በቻይና በ3.4 ቢሊዩን ዶላር ብድር የተገነባው የኤሌትሪክ ባቡር

በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና ሲቨል ኢንጅነሪንግኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በአራት
ቢሊዩን ዶላር ብድር እየተገነባ ያለው 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው፣ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ
የኤሌትሪክ ባቡር አዲስአበባ ከተማን ከጅቡቲ ጋር ያገናኛል፡፡ በአንድ ግዜ 2760 ሰዎችን ጭኖ በሰዓት

120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም 3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር የመጎዝ አቅም እንዳለው
መስከረም 26 ቀን 2009ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቦል፡፡
የኢንዱስትሪ ዞን ለማስፋፋት ተመራጭ የሆነችው የደቡብ ክልል መቀመጫ ሐዋሳ ከፍጥነት መንገድ
በተጨማሪ የባቡር መስመር እንዲኖራት ተፈልጓል፡፡ ለዚህ ፕሮጀክት የቻይና መንግሥት ፋይናንስ
ለማቅረብ መስማማቱ ተገልጿል፡፡ በአጠቃላይ የቻይና መንግሥት ፍላጎት ያሳየባቸውን ፕሮጀክቶች
በቀጣይ ጊዜያት በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ድርድር እየተካሄደ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገኘው መረጃ
ያመለክታል፡፡
የኢትዩጵያ አየር መንገድ ባለ አራት ኮኮብ ሆቴል ግንባታ በ65 ሚሊዩን ዶላር ወጭ በአዲስ አበባ ቦሌ
ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በሚገኝ 40,000 ካሬ ሜትር ላይ አራት የተለያዩ ምግብ ቤቶች፣ሁለት መጠጥ
ቤቶች፣370 የመኝታ ክፍሎች፣ሁለት መዋኛ ገንዳዎች፣ጂምናዚም፣ስጦታ መሸጫ ሱቆች፣2,000 ሰዎች
የሚያስተናግድ የመሰብሰቢያ አዳራሰሾች፣3 አነስተኛ አዳራሾች ያሉት ሆቴል በማስገንባት ላይ ይገኛል፡፡
ግንባታውን የሚያካሂደው አቪክ የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ነው፡፡
ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን/Eastern Industrial Zone (EIZ)) የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች/ (Special
Economic Zones) የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች( Special Economic Zones) ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል
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ዞን (Eastern Industrial Zone (EIZ)) ወይም ኢንደስትሪያል ፓርክ በኢትዬጵያ ከአዲስአበባ ስሜን
ምስራቅ 37 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዱከም ከተማ ተገንብቶ ይገኛል፡፡ በዱከም በ200
ሄክታር ላይ የተገነባው ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን በአይነቱ የተለየ የቻይና ኢንቨስትመንት
ከፍተኛውን የመሬት ቅርምት ከህወሓት የጦር አበጋዞች ጋር በመሆን የሚፈፅሙ የንግድ ካንፓኒዎች
ናቸው፡፡
በ2007 እኤአ የንጋንግ ግሩፕና( Yonggang Group) ኪያኦን ግጉፕ( Qiyuan Group) የሆኑት
በዛንግጃአጋንግ ከተማ የሚገኑት ሁለቱ የብረት ፋብሪካዎች በቻይና የንግድ ሚኒስትር የወጣውን ጫረታ
በማሸነፍ ሥራ ጀመሩ፡፡ በኢትዬጵያ ይህ የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች ምስረታ የመጀመሪያውና ትልቁ
ኢንደስትሪያል ፓርክ በሃገሪቱ ለመሆን በቅቶል፡፡ የኢትዬጵያ መንግስት ይህን ፕሮጀክት ከዘለቄታ
የኢኮኖሚ እድገትና ከድህነት ቅነሳ ጋር በማዛመድ የኢንደስትሪያል ዘርፍን ለማሳደግ አቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ
መንግስት ኢንደስትሪ ሚኒስትር የኢኮኖሚ ዞኑ ውስጥ የጨርቃ ጨርቅና የልብስ፣የህንፃ መሣሪያዎች ዕቃ
ማምረቻ፣የማኒፋክቸሪንግና የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ አገልግሎት እንዲስፋፉ ይፈልጋሉ፡፡ በአሁኑ
ግዜ 11 የቻይና ካንፓኒዎች በኢንደስትሪያል ፓርክ ለመስራት ፊርማቸውን አኑረዋል፡፡
ሁጃአን( Huajian) የቻይና የጫማ ፋብሪካ የባህር ማዶ ገበያ ኢንቨስተር በኢትዬጵያ ውስጥ 20 ሚሊዩን
ጥንድ ጫማዎች በአመት ወይም ሁለት ሽህ ጥንድ ጫማዎች በቀን በማምረት ላይ ይገኛል፡፡ የጫማ
ፋብሪካው በስመ ጥሩ ንግድ ምልክት ብራንድ ስም በማምረት በዓለም ዓቀፍ ንግድ በመሰማራት
ለአሜሪካና አውሮፓ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ግዜ 1600 ሠራተኞች ያሉት ሲሆን አብዛኛዎቹ
ኢትዬጵያዊ እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ የሁጃአን ማኒፋክቸሪንግ በኢትዬጵያ ውስጥ ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት
ዋጋ፣ በርካሽ ዋጋ ሰፊ የቆዳ አቅርቦት አግኝቶል፡፡ ፋብሪካው ሰፊ የግንባታ ቦታ፣የተሞላ የኤሌትሪክና
ውኃ አቅርቦት፣ የመንገድ መሰረተልማትና የታክስ እፎይታና ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ
ከቀረጥ ነፃ ፖሊሲ በማግኘት ምርቶቹን ወደ አሜሪካና አውሮፓ ገበያ በማቅረብ ከፍተኛ ትርፍ
አግኝተዋል፡፡ የሁጃአን የቻይና የጫማ ፋብሪካ ሁሉንም ምርቶች ለባህር ማዶ ገበያ በማቅረብ በ2011
እኤአ 250 ሚሊዬን ብር (12 ሚሊዩን ዶላር በአመት)ገቢ አግኝቶል፡፡
አዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ የቻይና ኤግዚም ባንክ ለአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንድ ቢዩን ዶላር ብድር
ለማቅረብ ተስማምቶል፡፡ባንኩ በኢትዩጵያና በቻይናዋ ሁናን ግዛት መንግስት አማካይነት ለሚገነባው
የኢትዩ-ሁናን ኢንዱስትሪ ፓርክ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ማምረቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ አው፡፡
ስምምነቱ ከቲቢያን ኤሌትሪክ አፓራተስ ስቶክ(ቲቢኢኤ ትራንስፎርመር ግሩፕ) እንዲሁም ሳኒ ግሩፕ
ከተባሉ ሁለት ትልልቅ የቻይና ኩባንያዎች ጋር ዶ/ር አርከበ እቁባይ ተስማምተዋል፡፡ ለአዳማ
ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ቦታ ከ300 ሄክታር መሬት በላይ መዘጋጀቱን ከዚሁ ውስጥ የተለያዩ የቻይና
ኩባንያዎች መሀከል፣ ስንሻይን ግሩፕ ኩባንያ 80 ሄክታር፣ ኪንግደም ኩባንያ 30 ሄክታር፣የደቡብ
ኮርያው ግዙፍ የጨርቃ ጨርቅ አምራች ያንግዋን ኮርፖሬሽን 200 ሄክታር መሬት ላይ የሚንጣለል
የማምረቻ ግንባታ እንደሚኖራቸው ዶ/ር አርከበ እቁባይና የኢትጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነር አቶ
ፍፁም አረጋ ለጋዜጠኞች አረጋግጠዋል፡፡ ለፓርኮቹ ግንባታ ከመንግስት ካዝና፣ ከዓለም ባንክ ብድር፣
እንዲሁም ከዩሮ ቦንድ ሽያጭ በተገኘ ከ1.5 ቢሊዩን ዶላር በላይ ገንዘብ የመገንቢያ ወጪ ጠይቆል፡፡
መንግስት በአንድ ኢንደስትሪ ፓርክ ግንባታ በአማካይ ከ100 እስከ 150 ሚሊዩን ዶላር እንደሚያወጣና
አንድ ፓርክ 75 ሄክታር እስከ 2000 ሄክታር በድሬዳዋ የሚገነባው የኢንዱስትሪ ፓርክ የመሬት ስፍት
ሊኖረው ይችላል፡፡ በመላ ሃገሪቱ የሚገነቡ ከ10 በላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የገበሬውን መሬት
የተቀራመቱ በመሆናቸውና ገበሬውን የጥቅሙ ተካፋይ ያላደረጉ በመሆናቸው እንዲሁም በጉልበት
ህብረተሰቡን ያላማከረ የመሬት ዘረፋና ነጠቃ በመሆኑ በህዝቡ ድጋፍ አላገኘም፡፡
ኃጀዬን ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ የቻይናው ግዙፍ ኩባንያ ኃጀዬን ግሮፕ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ
ጀሞ አካባቢ በ164 ሁክትር መሬት ላይ ዘመናዊ የሌዘር ኢንዱስትሪ ፓርክ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡
በዚህ ፓርክ ውስጥ ከጫማ ፋብሪካዎች በተጨማሪ የቴክኒክና ሙያ ዩኒቨርሲቲ፣የሠራተኞች
መኖሪያ፣የንግድ አገልግሎት መስጫ ተቆማት፣ አረነረጎዴ ሥፍራዎች ግንባታ ያካተተ መሆኑን በሚያዝያ
2007 ዓ/ም የመሠረት ድንጋይ በተቀመጠበት ወቅት ተገላፆል፡፡የፓርኩ ግንባታ ሲጠናቀቅ 30 ሽህ ሰዎች
የስራ እድል እንደሚፈጥርና ሁለት ቢሊዩን ዶላር የውጭ ምንዛሪ እንደሚያስገኝ በወቅቱ ተገልጾል፡፡
ፓርኩ ይህን ያህል የስራ እድልና የውጭ ምንዛሪ ማስገኘቱን ኢንቨስትመንት ጥናቱ ለምሁራን ይፋ
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አልተደረገም፡፡ ብዙ ግዜ ያለ በቂ ጥናቶች የመሬት ቅርምት ለማድረግ ተጋነነ ምናባዊ አሃዞች
በማስቀመጥ ህብረተሰቡን የሚያፈንቅል የመሬት ነጠቃ በመካሄዱ የተነሳ በህዝቡ ተቀባይነት አላገኘም፡፡
በዚህም የተነሳ ሰው ሰው ያልሸተተው ልማት፣ መሬታቸውን በግፍ የተነጠቁ አርሶ አደሮች ሊሰጣቸው
የታቀደው ተለዋጭ ቦታ ለኑሮ ምቹ ባለመሆኑ እንደማረከቡ አስታውቀዋል፡፡
ቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ዞን በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ለሚ ለደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች የሚገነባው
ኢንደስትሪያል ዞን 633 ሚሊዩን ብር የግንባታ ወጪ እንዳለው የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ለ13 የአገር
ውስጥ ኮንትራክተሮች ስራውን ሰጥተዋል፡፡ ፋብሪካዎቹ የሚገነቡት በ156 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ
ይታወቃል፡፡ የደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች ስምንት ካንፓኒዎች በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንደስትሪያል
ዘርፍ እንደሚሳተፉ ተገልፆል፡፡
የቻይና መንግስት፣የቻይና መንግስት የልማት ድርጅቶች በሃገር ውስጥና በባህር ሞዶ አገራቶች
የኢንቨስትመንት ፍስት 55 በመቶ መሆኑ ጥናቶች ያረጋግጣሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ በአፍሪካ በተለይ በደቡብ
ሱዳን በ29 ቢሊዩን ዶላር ኢንቨስትመንት ብድር ቤንዚን በማውጣት ወደ ቻይና የቤንዚን ምርቱን
በመጫን ላይ ይገኛሉ፡፡ በደቡብ ሱዳን መንግስት በሁለቱ ተቀናቃኞች በተነሳ ጦርነት የቻይና መንግስት
የቤንዚን ኃብት ዝርፍያ እንዳይስተጎጎልበት 10000 የቻይና ወታደሮቾን በደቡብ ሱዳን በማስፈር
እስካሁን የነዳጁን ኃብት በመዛቅ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከዚህ በመነሳት የቻይና መንግስት በኢትጵያ
የሚያከናውነው የኢንቨስትመንት ፍስትና ለኢትጵያ መንግስት እስካሁን 17.5 ቢሊዩን ብድር ማበደርና
ጥቅማቸውን ለማስከበር ለህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ከስልጣን መንበሩ እንዳይወድቅ ለማድረግ
የኢንተርኔት ግንኙነቶችን በመፈን፣ መረጃ በመሥጠት በህዝባዊው ትግል ላይ እንቅፋት በመፍጠር ላይ
እንደሚገኙ ሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ የቻይና ባለኃብቶች በአጭር ግዜ ውስጥ
የኢትዩጵያን ኢኮኖሚ ከህወሓት የፓርቲ ንብረት ከሆኑት ኢፈርትና ሜቴክ ጋር በሽርክና በመስራት
የሃገሪቱን ሃብት በመቆጣጠርና መሬት በመቀራመት ሥራ ላይ ይገኛሉ፡፡ የህወሓት የሜድሮክና የቻይና
ባለሃብቶች በሽርክና የሃገሪቱን ሃብት በመቆጣጠር ላይ ይገኛሉ፡፡ በአገር ቤት ህዝባዊ እንቢተኝነት በነዚህ
የቻይና ኢንቨስትመንቶች ላይ አንዳችም ጉዳት አልደረሰም፡፡ በውጭ ሃገራት የሚገኙ ኢትዩጵያዊያን
በቻይና ኢንባሲዎች ሁሉ ተቃውሞቸውን በቻይና መንግስት ላይ ማድረግና ለዓለም ህብረተሰብ ማሳወቅ
ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡
{2} የአሜሪካ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ከ1993 እስከ 2013 እኤአ ባለው ግዜ ውስጥ 1.5
ቢሊዩን ዶላር በሃያ አመታት ውስጥ እንደደረሰ ለማወቅ ተችሎል፡፡ የአሜሪካ ካንፓኒዎች በኢትዩጵያ
ውስጥ ቦይንግ ፣ኮካ ኮላ፣ፔፕሲ ኮላ፣ካተረፒለር፣ጆን ዲር፣ፕሮክተር ኤንድ ጋምብል፣ጆንሰን ኤንድ
ጆንሰን፣ፎርድ፣ማክ ትራክስ፣ ጀነራል ሞተርስ፣ ዴሎይቴ፣ እርነስት ኤንድ ያንግ፣ግራንት ቶርቶን፣ራዲሰን፣
ሸራተን፣ ሂልተን፣ ሞቶሮላ፣ ማይክሮ ሶፍት፣አይቢኤም፣ሲሳና፣ቤል ሂሊኮፕተር፣ፕርኪንስ፣ማሳይ
ፈርግሰን፣ኬዝ III፣ 3ኤም፣ሉሰንት ቴክኖሎጅስ፣ሲስኮ፣ፌዴራል ኤክስፕሬስ፣ ናይትድ ፓርስል
ስርቨስ፣ራንክ/ ዜሮክስ ኮርፖሬሽን፣ ኤችፒ፣ ካርጊል፣ ናቪስታር፣ ሆግስ ኔትወርክ፣ ዱፖንት፣ ኦራክል፣
ፒፍዘር፣ ኤምደብሊውኤች እንዲሁም ጀነራል ኤሌትሪክ ይገኛሉ፡፡ እንዲሁም ባለ አምስትና አራት
ኮኮብ የሆቴል ኢንቨስትመንቶች ይገኛሉ፡፡
ራዲሰን ብሉ ፣የአሜሪካ ካንፓኒ ንብረት የሆነው ሪዚዶር ሆቴል ግሩፕ፣ ባለ አምስት ኮከብ ደረጃ ሆቴል፣
204 የአልጋዎች ክፍል ብዛት ሲኖረው 500,000,000 ሚሊዩን ብር ኢንቨስትመንት ወጪ በአዲስ አበባ
ካዛንችስ ሠፈር ውስጥ ተገንብቶ በ2012 እኤአ ሥራ ጀመረ፡፡
ዊንድሃም ሆቴል ግሩፕ የአሜሪካ ብራንድ የሆነው ዊንድሃም ሆቴል ግሩፕ ሦስት ተጨማሪ ሆቴሎች
በኢትዩጵያ ለመክፈት ሲስማማ ከአገር በቀሉ ሳንታማሪያ ሆቴልና ሪል ስቴት ኩባንያ ባለቤት ጋር
በሽርክና ለመስራት አቅዶል፡፡ የአሜሪካ ዊንድሃም ሆቴል ቦሌ አካባቢ ከካፕ ኬክ ቤት አጠገብ ሮቤል
ፕላዛ ጎን እየተገነባ ያለው ባለ 161 ክፍሎች ያሉት ዘመናዊ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ነው፡፡ሁለተኛው
ትሪፕ ባይ ዊንድሃም አዲስ አበባ ባለ አራት ኮኮብ ሆቴል፣ 130 ክፍሎች ያሉት ቦሌ ክፍለከተማ ውስጥ
ለመገንባት አቅደዋል፡፡ ሦስተኛው፣ ዊንድሃም ጋርደን ላንጋኖ ሪዞርት የተባለው ባለ አምስት ኮከብ
ሆቴል፣ 112 ክፍሎች ያሉት በላንጋኖ ሓይቅ አካባቢ ለመገንባት አቅዶል፡፡ የአሜሪካ ዊንድሃም ሆቴል
ግሩፕ ራማዳ የተሰኘውን ብራንድ ሆቴል ለማስተዳደር ተዋውሎል፡፡ ራማዳ የኤዲኤም ቢዝነስ ኩባንያ
አገር በቀል ባለሃብት ንብረት ነው፡፡
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ሰሚት የለስላሳ መጠጦች ፋብሪካ Summit Beverage Plant ሰሚት መጠጥ ፋብሪካ በሜድሮክና
በአሜሪካ ካንፓኒ ጋር በሽርክና 100 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የኢንቨስትመንት ወጭ ተመሠረተ፡፡ በሼክ
መሃመድ አላ-አሙዲ፣በሚስታቸው ወ/ሮ እንይሽ አስረስ የጋራ ንብረትነት የተያዘ ነው፡፡ የሰሚት መጠጥ
ፋብሪካ የምርት ዓይነቶች (ኦሬንጅ ክራሽ፣ስፖርት ኮላ፣ሽዌፕስ ቶኒክ፣ ፓይን አፕል፣ክለብ ሶዳ፣ሚኒራል
ውሃ፣ካናዳ ድራይ ጂንጀር አል ወዘተ) ናቸው፡፡ሰሚት መጠጥ ፋብሪካ፣በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተሞች
ይገኛሉ፡፡ በአዲስ አበባ ፋብሪካው በ100,000 ስካüየር ሜትር ሥፍራ ላይ፣በሜድሮክ ኮንስትራክሽን
ካንፓኒ፣ የፋብሪካው ግንባታ በ24,000 ስካüየር ሜትር ቦታ ላይ ተገነባ፡፡
ኮርቤቲ ጂኦተርማል፣በአራት ቢሊዩን ዶላር ኢንቨስትመንት ኮርቤቲ ጂኦተርማል፣ የተቆቆመው
ሬይካቪክ ጂኦተርማል በተባለ የአይስላንድ ኩባንያና ሪፍት ቫሊ ጂኦተርማል በተባለ ኢትዩጵያዊ ኩባንያ
ነው፡፡ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምስራቅ አርሲ ዞን ሻላ ወረዳ ኮርቤቲ ቀበሌ ማለትም ከአዲስአበባ
ደቡብ ምስራቅ 270 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሻሸመኔ ከተማ አቅራቢ ከሚገኘው ኮርቤቲ ጂኦተርማል
ዕምቅ ኃይል፣ 500 ሜጋ ዋትና ቱሉሞዬ አካባቢ በተጨማሪ 500 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል
በአጠቃላይ በአራት ቢሊዩን ዶላር ኢንቨስትመንት ወጪ ለማልማት ከኢትጵያ መንግስት ጋር እኤአ
2013ዓ/ም ስምምነት ፈፅሞል፡፡ ሬይካቪክ ጂኦተርማል፣ኮርቤቲ ጂኦተርማል የተባለውን ኩባን በማቆቆም
ሁለት ታዋቂ ኢነርጂ ልማት ኩባንያዎችን ማለትም በርክሌይ ኢነርጂና አይስላንድ ድሪሊንግ ጋር
በሽርክና 500 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ለመስራት ስምምነት አድርጎል፡፡ የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ
ሁለት ቢሊዩን ዶላር ከአፍሪካ ልማት ባንክ፣ከአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ፣ ከአሜሪካ፣ ከእንግዚዝና
ሌሎች የአውሮፓ የገንዘብ ተቆማት ለፕሮጀክቱ የሚውል ገንዘብ እንደሚያቀርቡ ታውቆል፡፡
የአሜሪካው ጆን ዲር ትራራክተር፣በሆለታ ከተማ 2000 ሽህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈው ፋብሪካ ከ150
ሚሊዩን ብር በላይ ኢንቨስትመንት ወጪ ይጠይቃል፡፡ የመገጣጠሚያ ፋብሪካው ሁለት የማምረቻ
መስመሮችንበመዘርጋት እያንዳንዳቸው አሥር ትራክተሮችን በቀን የመገጣጠም አቅም እንዳላቸው ጆን
ዲር፣የገደብ ኢንጅነሪንግና የእንግሊዙ ሎንአግሮ ኩባንያ ጥምርት ንብረትነት የተቆቆመ መሆኑ
ተገልጾል፡፡ፋብሪካው በመጀመሪያ የምርት ዘመኑ የሚገጣጥማቸው ከ45 እስከ 175 ፈረስ ጉልበት
ያላቸው ትራክተሮች ናቸው፡፡ የአገሪቱ ግብርና መረጃዎች እንደሚያመለክቱትም 12500 ትራክተሮች
በሃገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ በዚህ ስሌት መሠረትም ኢትዩጵያ በ100 ካሬ ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ሁለት
ትራክተሮች ብቻ አገልግሎት የሚሰጡባት አገር ስትሆን በተመሳሳይ ስሌት በኬንያ በ100 ካሬ ኪሎ
ሜትር ክልል ውስጥ 25 ትራክተሮች በላይ አገልግሎት ይሠጣሉ፡፡
የአሜሪካን ኩባንያዎች በኢትዩጵያ ኢንቨስት ያደረጉት ገንዘብ መጠን ከ4 ቢሊዩን ዶላር በላይ መሆኑን
ጥናቶች ይጠቁማሉ ከነዚህ ውስጥም፡ኬኬአር በ200 ሚሊዩን ዶላር በአፍሪካ ትልቁን የአበባ ምርት ላኪ ኩባንያ ኢንቨስትመንት ወጪ የአበባ
ምርት ለማልማት ስምምነት አድርጎል፡፡
ብላክ ሬኖ የተባለው ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ቡድን 1.5 ቢሊዩን ዶላር ወጪ የሚጠይቅ የነዳጅ
ማጎጎዣ መስመር ከኢትዩጵያ እስከ ጅቡቲ ለመዘርጋት ስምምነት አድርጎል፡፡ ከኢትዩጵያ እስከ ጅቡቲ
ተዘረጋው የኤሌትሪክ ባቡር የነዳጅ የማጎጎዝ ጥቅሙ ነጥፎል፡፡
የኮካኮላ ፋብሪካ 50 በመቶ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ለማከናወን 250 ሚሊዩን ዶላር ኢንቨስት አድርጎል፡፡
Table A1. Partial List of Large-Scale Land Transfers in Ethiopia
Investor
Land Size
Crops
Location
(Hectares)
B&D Food
USA
18,000
Sugar estate
Amhara(Awi)
P.Morrell
USA
10,000 Wheat Bale
Oromia
Total
USA
28,000
Source: findings from field visits, MOARD,MELCA Mahiber 2008 local press reports.
Note: Large-scale means 2000 hectares or more
http://www.landgovernance.org/system/files/Ethiopia_Rahmato_FSS_0.pdf.

{3} የእንግሊዝ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት
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Sources of FDI (July 9, 2012 – July 5, 2013)
Country of Origin
No of Projects
Capital in '000' USD
Britain
2
114,326

እንግሊዝና ኢትዬጵያ፣የንግድ ግንኙነት ከ2009 እስከ 2014እኤአ ድረስ 220 ሚሊዩን ፓውንድ ደርሶል፡፡
በ2014 እኤአ ብቻ 44 ሚሊዩን ፓውንድ የሚያወጡ እቃዎችን ከኢትዩጵያ ያስገባች ሲሆን፣108
ሚሊዩን ፓውንድ የሚያወጡ ምርቶችን ደግሞ ወደ ኢትዩጵያ ልካለች፡፡ እንግሊዝ የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ፣በማዕድንና ነዳጅ ዘይት ፍለጋ፣በመጠጥ ምርቶች፣በታዳሽ ኃይል መስኮች
ተሰማርተዋል፡፡ ከሚጠቀሱት ውስጥ ፒታርድስ የጎንት ፋብሪካ፣ዩኒሊቨር የንፅህና የቤት ውስጥ እቃዎች
አምራች፣ጂ.ኤስ.ኬ የመድሃኒት ፋብሪካ፣ቴስኮ፣ዊልማርትና ዲያጎ በኢትዩጵያ ውስጥ ከሚገኙ ኩባንያዎች
ናቸው፡፡ በ2015 እኤአ የእንግሊዙ ኬኢኤፍአይ የማዕድን ካንፓኒ (KEFI Minerals Ethiopian
Limited )በምእራብ ወለጋ ዞን ገንጂ ወረዳ ቱሉ ካፒ ቀበሌ ውስጥ 31 ቶን ሲሆን 28875 ኪሎ ግራም
ወርቅና መዳብ በሚቀጥሉት አስር አመታት በማውጣት 1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ገቢ
ያስገኛል፡፡የአሜሪካና እንግሊዝ መንግስት ከኢትዩጵያ ጋር ካላቸው የኢኮኖሚ ግንኙነቶች ባሻገር
በሁለትሽ፣ ቀጠናዊና አህጉራዊ የፀጥታ ጉዳዩች ዙሪያ አጥብቀው እንደሚሰሩ ይታወቃል፡፡ በተለይ
በዓለም ሰላም ማስከበር በሚል ተልእኮ በሶማሊያ፣በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን፣ሩዋንዳ፣በተለይ
በሽብርተኝነትና በአየር ንብረት ጉዳዩች በጋራ ይሰራሉ፡፡

ኬኢኤፍአይ ሚንራልስ ኢትዩጵያ ኃ/የተ/የግል ማህበር KEFI Minerals plc
London-listed company KEFI Minerals plc (AIM: KEFI) is an exploration and development company
focussed on gold and copper deposits, primarily in the highly prospective Arabian-Nubian Shield.
100%-owned Tulu Kapi project in Ethiopia with a Probable Ore Reserve of 1.0 million ounces and Mineral
Resources totalling 1.9 million ounces; and
Key Data

•
•
•
•
•
•
•

Producer KEFI Minerals
Location Oromia, Ethiopia
Mineral Gold
Reserves Indicated resources: 21.2mt graded at 2.73g/t Au, Inferred resources: 2.89Mt graded at 2.03g/t Au
Current Status Definitive feasibility study in progress
Estimated Investment $143m
Annual Production Up to 85,000oz

የእንግዚዝ ካንፓኒ የሆነው ኬኢኤፍአይ በኢትዩጵያ ጥልቅ የወርቅና መዳብ መዕድን ከአዲስ አበባ 510
ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ምዕራብ ወለጋ ዞን፣ጂንጂ ለማውጣት ተፈራረመ፡፡ኬኢኤፍአይ
ሚንራልስ ኢትዩጵያ ኃ/የተ/የግል ማህበር በበምዕራብ ወለጋ ዞን ቱሉ ካፒ ፕሮጀክት፣ ግዙፍ የወርቅና
መዳብ መዕድን ክምችት ለማልማት የሃያ ዓመታት ፍቃድ ከማዕድን ሚኒስቴር አውጥተዋል፡፡ ሃገሪቱ
በውጭ ምንዛሪ ገቢ ታገኛለች ፣የስራ እድልና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማበርከት ለሃገሪቱ ኢኮኖሚ
አስተዋፆኦ ያበረክታል፡፡ የቱሉ ካፒ የወርቅ ማዕድን ፕሮጀክት ሰባት ስኩየር ኪሎሜትር በኦሮሚያ
ክልል፣ምዕራብ ወለጋ ዞን፣ጂንጂ ወረዳ፣ቱሉ ካፒ አካባቢ በተለይ ካፒ ጉራቾና ቢቂልቱ አንኮሬ ቀበሌ
ይገኛል፡፡ ኬኢኤፍአይ ሚንራልስ ኢትዩጵያ ካንፓኒ 31 ቶን ወርቅ የወርቅ ክምችት ውስጥ በሚቀጥሉት
አስር ዓመታት ውስጥ 28875 ኪሎ ግራም ወርቅና መዳብ እንደሚያመርት አስታዉቆል፡፡ በዚህም 1.2
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር እንደሚያገኝና ለ700 ሰዎች የስራ እድል እንደሚፈጥር የካንፓኒው ሊቀመንበር፣ ሃሪ
አናግኖስታር አዳምስ አስታውቀዋል፡፡
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www.Kefi_granted_mining_licence, www. kefi-minerals.com
Email:info@kefi-minerals.com
KEFI Minerals plc, 27-28eastcastle Street,London W1W 8DH, United Kingdom
“At the end of 2013 , the Ethiopian Government improved the fiscal applying to
the gold sector, and Tulu Kapi in particular. This included lowering the income
tax rate for mining (to 25% from 355); settling of repayment schedule for
inherited VAT liability (over three years rather than up-front);the removal of
VAT on future exploration drilling expenditure;lowering royalty on gold mining
(to 7% from 8%) accelerting the depreciation of historical and future capital
expenditure (over four years); and clarifying the working of the Government’s
5% free- carried interest so that it does not impede conventional project
financing terms.” Source: Ethiopian Council of Ministers approves Tulu Kapi Gold Project, 13 April
2015

በ1930 እኤአ ሳፒ (SAPIE) የጣልያን ማዕድን ካንፓኒ በቱሉ ካፒ ማዕድን ላይ ለንግድ የሚሆን ሃይድሮ
ማይኒንግ ያከናውን ነበር፡፡ ካንፓኒው የማዕድን ማውጣት ዝርዝር ጥናትና ፍቃድ ስላልነበረው ጥሎ
ወጣ፡፡በ2005 እኤአ የቱሉ ካፒ አንኮሬ የማዕድን ፍለጋ ፍቃድ ለሚንራቨ ሪሶርስስ (Minerva
Resources) ተሠጠው፡፡ በ2009 እኤአ ናዩታ ሚንራልስ (Nyota Minerals)የቱሉ ካፒ የማዕድን ፍቃድ
ከሚንራቨ ሪሶርስስ ገዛ፡፡ ናዩታ ሚንራልስ በ2011 እኤአ ትልቅ ደረጃ ያለው የማዕድን ፍቃድ በመውሰድና
ጥልቅ የማዕድን ጥናት አደረገ፡፡ ኬኢኤፍአይ ሚንራልስ ኢትዩጵያ ኃ/የተ/የግል ማህበር 75 በመቶ
ናዩታ ሚንራልስ ንብረት ባለቤትነትና 100 በመቶ የቱሉ ካፒ የወርቅ ፕሮጀክት ተረከበ፡፡ (Cached Kefi
Minerals has announced the conditional acquisition of a 75% stake in Nyota Minerals' 100% owned Tulu Kapi
gold project in Ethiopia and is confident it can ...)

የእንግሊዙ ዲያጆ ኩባንያ፣ ሜታ አቦ የቢራ ፋብሪካ(Meta Abo) በቀ.ኃ.ሥ ዘመን በ1963 እኤአ ሜታ
አቦ የቢራ ፋብሪካ በኢትዩጵያ መንግስትና የግሉ ዘርፍ በተሰማሩ፣ኢትዩጵያዊ ዜጎች ባለኃብቶች በሁለት
ሚሊዩን ብር በሼር ካንፓኒ ሆኖ ተkkመ፡፡ ፋብሪካው ከአዲስአበባ ከተማ 27 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ
በምትገኝ ሰበታ ከተማ ውስጥ በ369,000 ስኮይር ሜትር ቦታ ላይ ተመሠረተ፡፡በግዜው የፋብሪካው
የማምረት አቅሙ ከ50 ሽህ ሄክቶ ሊትር በአመት ያመርታል ነበር፡፡ በ1970እኤአ የፋብሪካው ተጨማሪ
የማስፋፋት ሥራ በማድረግ የማምረት አቅሙ ከ120,000 ሽህ ሄክቶ ሊትር በአመት አደገ፡፡በ1975እኤአ
በደርግ ዘመን ሜታ አቦ የቢራ ፋብሪካ ተወረሰና ቀጥሎም በ1980እኤአ ከአስር አመት በኃላ የማምረት
አቅሙ ከ350,000 ሽህ ሄክቶ ሊትርና በአመት አደገ፡፡
በህወሃት/ኢህአዴግ ዘመን በ1998 እኤአ በሜታ አቦ ቢራ ፋብሪካ መንግስታዊ ሼር ኮንፓኒ በመሆን
በ83.28 ሚሊዩን ብር በተከፈለ ብር 83,284 መደበኛ ሼር እያንዳንዱ ሼር ዋጋ 1000 ብር አክሲዩን
ሙሉ በሙሉ የመንግስት ኃብት ሆነ፡፡ሜታ አቦ ቢራ ፋብሪካ 365,000 ሄክቶ ሊትር የጠርሙስ ቢራና
ድራፍት በ1998 እኤአ አምርቶ በመሸጥ 195 ሚሊዩን ብር በአመት ጠቅላላ ሽያጭ እንዳገኘ ከዚህም
ውስጥ 39.74 ትርፍ ማግኘቱ ይታወቃል፡፡
በህወሃት/ኢህአዴግ ዘመን በመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በ2012 እኤአ የሜታ አቦ
ቢራ ፋብሪካ ከመንግስት ዘርፍ ወደ ግሉ ዘርፍ እንግሊዛዊው ባለሃብት ዴያጆ ንብረትነት በ225 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶላር ሽያጭ ተዘዋወረ፡፡ የቢራ ፋብሪካ ሜታ አቦ፣ሜታ ፕሪሚየምና ዘመን በመባል ስም
የሚታወቁ ቢራዎች ያመርታል፡፡ በተጨማሪም ዲያጆ ኩባንያ በ119 ሚሊዩን ዶላር በሰበታ ከተማ
ያስገነባው የሜታ አቦ ቢራ ፋብሪካ የማስፋፍያ ፕሮጀክት በመጋቢት 2007 እንደ ኢትዩጵያ አቆጣጠር
አስመርቆል፡፡ የፋብሪካው ዓመታዊ የቢራ ምርት መጠን ወደ 1.7 ሚሊዩን ሄክቶ ሊትር
አድጎል፡፡ፋብሪካው በአንደኛው መስመር 40 ሽህ ጠርሙስ በሰዓት ያመርታል፡፡ በሁለተኛው መስመር
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33 ሽህ፣በሦስተኛው መስመር ደግሞ 36 ሽሕ ጠርሙስ በሰዓት ያመርታል፡፡የእንግሊዙ ዲያጆ ኩባንያ
በ180 በላይ አገሮች ውስጥ በ200 የንግድ ምልክቶች የቢራ ምርቶችን በማምረት ይታወቃል፡፡
በኢትዩጵያ ፋብሪካው ለ700 ሥራተኞች የስራ እድል ፈጥሮል፡፡

“Ethiopia is one of the most inspiring markets” Diageo acquired Ethiopian
brewery Meta a few years ago for US$225 million and invested a further US$50
million in the business, which is growing by more than 50% per year and
employs over one hundred people. This growth is driven by the expanding
consumer base as more and more people move out of poverty. And, like firms in
other sectors, Diageo is sourcing its inputs from local sources, by working with
over 1,000 farmers.
Source: Deloitte, Ethiopia Agrowth miracle, Za_ethiopia_growth_miracle_july2014

የእንግሊዙ ዱዌት ኩባንያ፣ዳሽን ቢራ ፋብሪካ በ2000 እኤአ ሲቆቆም በባለቤትነት የያዘው የአማራ
ኢዶውመንት ድርጅት (ጥረት) ነበር፡፡ 2012 እኤአ የእንግሊዙ ዱዌት ኩባንያ 51 በመቶን ሲገዛ፣የጥረት
ድርሻ 49 በመቶ ሆኖል፡፡
Partial List of Large-Scale Land Transfers in Ethiopia
Investor

Land Size
Crops
Location
(Hectares)
Sun Biofuels
UK
5,000 Biofule SNNP(Wollaita)
Sun Bio(NBC) UK
80,000 Biofule Amhara(Metekel)
Total
85,000
Source: findings from field visits, MOARD,MELCA Mahiber 2008 local press reports.
Note: Large-scale means 2000 hectares or more
http://www.landgovernance.org/system/files/Ethiopia_Rahmato_FSS_0.pdf.

{4} የፈረንሳይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት
የፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ (French Development Agency (FDA)በገንዘብ የሚደግፋቸው
በኢትዩጵያ ውስጥ የሚገኙ ፕሮጀክቶች 210 ሚሊዩን ዩሮ ሲሆን በትግራይ ክልል፣ አሸንጎዳ ዊንድ ፋርም
በፈረንሳዩ ቨርግኔት ግሩፕ ኤስ ኤ (Vergnet Group SA) ከ10 እስከ 40 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል
ከንፋስ ለማመንጨት ሥራ ተጀምሮል፡፡ የፈረንሣይ መንግስት ከኢትዩጵያ ጋር የጠበቀ የንግድ ግንኙነት
አላቸው በአሁኑ ግዜ 50 የፈረንሳይ ካንፓኒዎች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ውስጥ
በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ቶታል፣ቢጂአይ ብሪወሪ፣ካስትል ወይነሪ፣ቤአርኤል እና ማሰን
(Total, BGI brewery,Castel winery, BRL and Masson)ይጠቀሳሉ፡፡
የኦካር ሆቴል ግሩፕ፣ የፈረንሳይ የልማት ኤጀነሲ በአዲስ አበባ ለሚገነባው የፈረንሳይ ብራንድ ለሆነው
የኦካር ሆቴል ግሩፕ በኢትዩጵያ ከእንይ ጠቅላላ ንግድ ሥራዎች ኩባንያ ጋር በመሆን ፑልማን
የተሰኘውን ባለአራት ኮከብ ሆቴል ሲሆን 330 ክፍሎች ሲኖሩት፣ የተጠየቀውን ሃያ ሚሊዩን ዩሮ በላይ
ብድር ፈቀደ፡፡ የኦካር ሆቴል ግሩፕ ኖቮቴል ሆቴል ለመክፈት ከወራት በፊት ስምምነት ተደርሶል፡፡
የፈረንሳይ የልማት ኤጀነሲ በኢትዩጵያ ከ460 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ከሠጠባቸው ፕሮጀክቶች መካከል
የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣አቪዬሽን አካዳሚ ለማስፍፍት ያዋለው 30 ሚሊዩን ዩሮ፣ እንዲሁም
የኢትዩጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ለቦሌ ዓለም አቀፍ የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ማስፋፍያ
ፕሮጀክት ያበደረው 70 ሚሊዩን ዩሮ፣ ለአዲስ አበባ የፈጣን አውቶቡስ ትራንስፖርት የ80.5 ሚሊዩን
ዩሮ፣ለአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት አዲስ ቄራ ግንባታ የ70 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ከፀደቁት ውስጥ
ይገኛሉ፡፡
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ለፈረንሳዩ ባለሃብት ቢጂአይ ኢንተርናሽናል፣ቅዱስ ጊዩርጊስ ቢራ ፋብሪካ/ Saint George፣በፍሬንች
ቢጂአይ ግሩፕ Societe des Brassieres et Glaciers Internationale (BGI) በ1922 እኤአ በቀ.ኃ.ሥ
ዘመነ መንግስት በአዲስአበባ ከተማ የተገነባው ቅዱስ ጊዩርጊስ ቢራ ፋብሪካ በኢትዩጵያ የመጀመሪያው
የቢራ ፋብሪካ ነው፡፡ የፋብሪካው ማሽነሪዎች ጀርመንና ጣሊያን ሰራሽ ስሪት ነበሩ፡፡ ፋብሪካው ለ500
ሰዎች የስራ እድል ፈጥሮል፡፡ ፋብሪካው በወታደራዊው ምንስት ዘመን በ1975እኤአ ተወረሰ፡፡ በ1998
እኤአ በህወሃት/ኢህአዴግ ዘመን በመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ የቅዱስ ጊዩርጊስ ቢራ
ፋብሪካ ወደ ግሉ ዘርፍ 74,248,086.81 ሚሊዩን ብር ለፈረንሳዩ ባለሃብት ቢጂአይ ኢንተርናሽናል
ኢትዩጵያ ተሸጠ፡፡ የቢጂአይ ሁለቱ ፋብሪካዎች በአዲስአበባ ሲገኙ ሦስተኛው ፋብሪካ ኮንቦልቻ ከተማ
ይገኛል፡፡ የፋብሪካው የቢራ ምርት ዓይነቶች ቅዱስ ጊዬርጊስ፣ባቲ፣ካስል ናቸው፡፡ ፋብሪካው በአመት
250 ሽህ ሄክቶ ሊትር የማምረት አቅም አለው፡፡በኢትዩጵያ ውስጥ፣ፋብሪካው 50 በመቶ የገበያ ድርሻ
እንዳለው ይታመናል፡፡ ቢጂአይ ግሩፕ በፋብሪካው የነበሩትን 500 ሠራተኞች ይዞ እንደሚቀጥል ስራ
አስኪያጁ ቢገልፁም፣ፋብሪካው ከሚፈልገው በላይ በግምት 200 ሠራተኞች ያለስራ በትርፍ ቀጥሮ
እንዳለ ገልፀዋል፡፡
ለፈረንሳዩ ባለሃብት ቢጂአይ ኢንተርናሽናል፣ራያ ቢራ ፋብሪካ Raya Brewery ፋብሪካው ከአዲስአበባ
ከተማ 667 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በማይጨው ከተማ በ150,000 ስኮየር ሜትር ቦታ ላይ
ያለምንም ሊዝ ክፍያ ተገነባ፡፡ የክልሉ መንግስት ለተፈናቀለው ገበሬ 15 ሚሊዩን ብር ካሳ ከፍሎል፡፡
የአክሲዩን ኩባንያው በ2,241 በላይ ባአክሲዩኖችን ድርሻ የተመሠረተ ነው፡፡ የግንባታው ወጭ 1.5
ቢሊዩን ብር ነው፡፡ራያ ቢራ ፋብሪካ ከኢትዩጵያ ንግድ ባንክ 910 ሚሊዩን ብር ብድር እንዳገኘ
ይታወቃል፡፡ ራያ ቢራ አክሲዩን ማኅበር፣የፋብሪካው የማምረት አቅሙ 710 ሽህ ሄክቶ ሊትር
ነው፡፡ለፋብሪካው ማሽን መግዣና ተከላ 678 ሚሊዩን ብር (36 ሚሊዩን ዶላር)ለችኮዝላቪያና ጀርመን
ካንፓኒዎች ይከፈላል፡፡የቦርድ ሊቀመንበር የቀድሞው የህወሃት የጋንታዎች መሪ፣በኃላም የሃገሪቱ
ኢታማዥር ሹም ሌተናል ጀኔራል ፃድቃን ገብረትንሣይ ናቸው፡፡ከአክሲዩኑ ድርሻ 248 ሚሊዩን ብር(13
ሚሊዩን ዶላር) ቢጂአይ (42 በመቶ) የባለቤትነት ድርሻ የፈረንሳዩ ቢጂአይ ጠቅልሎል፡፡ እንዲሁም አቶ
ዳዊት ገብረእግዚአብሄር፣ በዱባይ በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ ልጅ እግር የዘመኑ
ባለሃብት (25 በመቶ) የባለቤትነት ድርሻ አላቸው፡፡

{5}የጃፓን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት

የጃፓን ኩባንያ ለትምባሆ ድርጅት አክሲን ግዥ 510 መሊዩን ዶላር ለመንግስት አስገባ›› ጃፓን ቶባኮ
ኢንተርናሽናል የተሰኘ ኩባንያ፣ ከመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚኒስትር ወ/ሮ ደሚቱ ሐምቢሳ
መንግሥት በብሄራዊ ትምባሆ ድርጁት ላይ ካለው 78 በመቶ ድርሻ ለገዛው 40 በመቶ ድርሻ፣510
ሚሊዩን ዶላር ግዥ ሀምሌ 8 ቀን 2008 ዓ/ም እንደ ኢትዩጵያ አቆጣጠር ፈጽሞል፡፡
በብሄራዊ ትምባሆ ድርጅት በ1942 እኤአ የተመሠረተ የትምባሆ ድርጅት ነበር፡፡ በ2008 እኤአ ሼባ
ኢትጵያ ኢንቨስትመንት ለተሰኘ ለየመን ኩባንያ የድርጅቱ 22 በመቶ ድርሻ በ35 ሚሊዩን ዶላር ተሸጦ
78 በመቶ ድርሻ በመንግስት እጅ ሥር መቆየቱ ይታወሳል፡፡ በዚህ መሠረት የጃፓን 40 በመቶ፣የየመን
22 በመቶና የኢትዩጵያ 38 በመቶ ድርሻ ይኖራቸዋል ማለት ነው፡፡

Japan pledges support to geothermal (Ethiopian Herald November 7/2015)
A.A(ENA) – Japan is ready to support geothermal development activities in
Ethiopia,according to Japan International Cooperation Agency(JICA).JICA representative
Mayumi Hayashi said the government of Japan is ready to support Ethiopia to generate
more geothermal energy.
JICA has finalized maps for 22 geothermal sites in Ethiopia and Japanese companies will
come to Ethiopia to invest in the energy sector. Japan is the third geothermal energy
producer country in the world.
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THE Geological Survey of Ethiopia (GSE), Director-General said that Ethiopia will start
expansion activities to produce 70MW from Aluto Langano with an outlay of over 30
million USD. The government of Japan is providing new technology, skill, knowledge and
finance as well as appraisal studies to generate electricity from geothermal.
{6} የጣልያን፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የጣልያን መንግሥትና የኢትዩጵያ መንግስት የኢኮኖሚ
ስምምነት በምን ላይ በህቡዕ እንቅስቃሴ ላይ የተመሠረተ መሆኑን ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡ የጣልያን
የሃይድሮ ፓወር የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በተለይ ሳሊኒ ኢምፕሪጌሎ ያለ ዓለም አቀፍ ጫረታ ግልገል
ጊቤ አንድ፣ ሁለት፣ ሦስት፣ አራት ወዘተ እንዲሁም ታላቁን የህዳሴ ግድብ በመገንባት በአጠቃላይ እስከ
10 ቢሊዩን ዶላር የሚያወጡ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በመገንባትና ለፕሮጀክቶቹ ብድር በማፈላለግ ጭምር
እየተሰማሩ የኢነርጂውን ክፍለ ኢኮኖሚ በህወሓት ዘመን ተቆጣጥረውታል፡፡ በዓለም አቀፍ ህግ
መሠረት ትልልቅ የሃይድሮ ፕወር ፕሮጀክቶች በዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶላቸው ብዙ ተወዳዳሪዎች
ማኃል አሸናፊው ኩባንያ ስራውን በግልፅነት፣ በታማኝነት፣ ጨርሶ ያስረከረባል፡፡ ይሄ ባልተደረገበት
አሰራር ለሙስና የተጋለጠ፣ በሃገር ኃብት መቀለድ እንደሆነ ይታወቃል፣ ለነዚህ ፕሮጀክቶች የግንባታ
ሥራ ያለአንዳች ጨረታ የመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሲሚኒቶ ከመቀሌ 750 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደ
ግልገል ጊቤና ህዳሴ ግድብ ሲያመላልስ የፕሮጀክት ወጪው በምን ያህል እንደሚጨምር የኢኮኖሚክስ
ጠበብ በመሆን አይጠይቅም፡፡ ሌላው ሜቴክ ለግድቡ የብረታ ብረት አቅርቦትና የግንባታ ሥራ
ያለአንዳች ጨረታ ተሰጥቶት ጠያቂ የሌለው የህዝብ ኃብት በቀን ጅቦች እየተመዘበረ ይገኛል፡፡ የሳሊኒና
የህወኃት የማፍያ ድርጅታዊ ግንኙነት ሚስጢር ቀን ያወጣዋል፡፡ እንዲሁም በደቡብ ክልል በኦሞ ሸለቆ
ፊሪ ኢል ግሪን የተባለ የጣልያን ኩባንያ በግብርናው ዘርፍ በመሰማራት ባዩ ፊውል ምርት በ30,000
ሜትር ካሬ መሬት ላይ በማልማት ላይ ይገኛል፡፡ (Fri El Green Italy 30,000 Biofuel crops
Omo Valley,SNNP)

Salini Impregilo to build 2,200 MW hydroelectric plant in Ethiopia (Ethiopian Herald
June 2/2016)

Italian construction major Salini Impregilo has secured a $2.5 bn contract from Ethiopia
Electric Power (EEP) to build a 2,200MW hydroelectric plant in country’s southern
Koysha area. The dam will be built on the lower bank of the Omo river and it is part of
the Ethiopia government’s plan to raise power generation capacity to 17,346 MW.
The hydroelectric project includes construction of a 170 m high Rolled Compacted
Concrete (RCC) dam with a reservoir volume is 6000 million cubic metres. It will
annually produce 6,460 GWh of power. The new project along with GIBE III, which
went into operation recntly and GERD(the Grand Ethiopian Renaissance Dam) on the
Blue Nile, will allow Ethiopia to become a major country in Africa in terms of energy
production. In April, the Italian export credit agency, Servizi Assicuative del Commerce
Estero(SACE) had agreed to provide financial support for the construction of the dam.

{5.7} ‹‹ሸውራራ ዕቅዶች ዋጋ ማስከፈላቸውን ቀጥለዋል››
‹‹የአዲስ አበባ-ሰበታ-ጅቡቲ የባቡር ሃዲድ ግንባታ ሲጀመረወ የገቢና ወጪ ንግድ ማቀላጠፍ የሚያስችል
በመሆኑ በርካቶችን ያስደሰተ ፕሮጀክት ነበር፡፡በኢትጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ባለቤትነት በሁለት
የቻይና ኩባንያዎች በብድር የተገነባ ፕሮጀክት ነው፡፡ የባቡር መስመሩ ከአራት ቢሊዩን ዶላር በላይ
ስለወጣበት ለግንባታ የወጣውን ብድር በወቅቱ ለመመለስ ነዳጅ በባቡር ማመላለስ ትልቅ ደርሻ
አለው፡፡ ስለሆነም ነዳጅ በባቡር አለማመላለስ ኪሳራ የሚሆንበት አጋጣሚም አለ፡፡ በነዳጅ ማመላለሻ
ተሸከርካሪዎች ነዳጅ ከማመላለስ ይልቅ በባቡር ቢጎጎዝ ወጪን በከፍተኛ መጠን የቀንሳል፡፡ ፕሮጀክቱ
ያላካተታቸው ማዕቀፎች እየተስተዋሉ በመምጣታቸው በአጥኝዎች ቅሬታ እየፈጠረ መጥቶል፡፡ እነዚህ
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ጉድለቶች የአገሪቱ ፕሮጀክቶች ፕላን የመድረግ አቅም ጥያቄ ውስጥ የከተቱ ሆነዋል፡፡ በቅርቡ
የተቆቆመው የፌዴራልና የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ በቀለ
ንጉሴ ‹‹አንድ ፕሮጀክት ሲታቀድ ስፋትና ጥልቀት ሊኖረው ይገባል፡፡የባቡር መስመር ለመገንባት ፈልገህ
አትነሳም፣ምንድነው የሚጎጎዘው ብለህ ትነሳለህ እንጂ!!!››‹‹ሁሉም የመሠረተ ልማት ተቆማት የተናጠል
እቅዳቸውን ለማሳካት የሚሮሮጡ በመሆኑ መሰል ችግሮች እየሰፉ መጥተዋል፡፡››
•

•

•

•

•

•

•

•

656 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኢትዩ-ጂቡቲ አዲስ የባቡር መስመር ለምን ተግባር
እንደተገነባ እስከመጠየቅ የደረሱ ባለሙያዎች ብቅ እያሉም ይገኛል፡፡ ምክንያቱም አራት
ያህል ማዕቀፎች ፕሮጀክቱ ሲጀምር ጀምሮ ተካተው መሄድ ሲገባቸው፣ ጭራሽ ታሳቢ
ባለመደረጋቸው ግንባታው ብቻውን ኢኮኖሚውን ሊደግፍ አይችልም ከሚል አስተሳሰብ
የመጣ ጥያቄ እንደሆነ እየተስተዋለ ነው፡፡
የባቡር መስመሩ ከአዲስ አበባ ተጉዞ ጅቡቲ ቢደርስም ወደ ወደቦች የሚወስዱ መስመሮች
እስካሁን አልተገነቡም፡፡ በዚህ ምክንያት ደረቅ ዕቃዎች የሚራገፉባቸው ወደቦች ውስጥ ሆነ
ነዳጅ የሚራገፍበት ሆራይዘን ተርሚናል ውስጥ መግባት አይችሉም፡፡ የኢትዩጵያ ጂቲ ዋና
የባቡር መስመር ከጂቡቲ የነዳጅ ወደብ ከሆነው ሆራይዘን ተርሚናልና ከአዋሽ ብሄራዊ
የመጠባበቂያ ዲፖ ጋር ባለመገናኘቱ በዚህ ዓመት ነዳጅ ማመላለስ አይጀምርም፡፡
ባቡሩ በተለመደው የጭነት አሠራር ዕቃ ጭኖ ወደ አገር ውጥ ቢመጣም፣ ለምሳሌ በአዋሽ
በሚገኘው የመጠባበቂያ ነዳጅ ማከማቻ ዲፖ ውስት ነዳጅ ያራግፍ ቢባል እንኮ ወደ ቅጥር
ጊቢው የሚወስድ ሃዲድ አልተገነባም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የአገሪቱ ትልቅ የደረቅ ወደብ
ባለበት ሞጆ ደረቅ ወደብ ቅጥር ግቢ የሚገባበት የባቡር መስመርም አልተዘረጋም፡፡
ከዚህ ባሻገር ባቡሮች በኤሌክትሪክና በነዳጅ ሚሠሩ ቢሆኑም፣ በታዳሽ ኃይል
እንደምትጠቀም ስትገልፅ ለቆየችው ኢትዩጵያ በኤሌክትሪክ ኃይል ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል፡፡
ነገር ግን አሁንም ቢሆን የባቡር መስመሩ ቢጠናቀቅም በኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት
አስፈላጊ የሆኑትን የመሠረተ ልማቶች ገና ኛቸው፡፡
የባቡር ሃዲድ የሚያጎጉዛቸውን ዕቃዎች ሞጆ ደረቅ ወደብ ለማድረስ 3.5 ኪሎ ሜትር አዲስ
የሃዲድ ዝርጋታ ለማካሄድ እንቅስቃሴ ገና ተጀምሮል፡፡ይህ አስፍቶ አለማየትና በጥልቀት
አለመታቀዱ ያመጣው ዉጤት ነው ይላሉ ባለሙያዎች፡፡ በአንፃሩ በኮቦልቻና በመቐለ ደረቅ
ወደቦች ግን ተጨማሪ ወጪ ሳይወጣባቸው ከወዲሁ ከዋናው የባቡር መሥመር ጋር
እንዲተሳሰሩ ተደርጎ ይገነባል፡፡
በኤሌትሪክ ፕሮጀክቶች በኩል ሲታይም ይኸው የፕላን ችግር መኖሩን የሚያመላክቱ ችግሮች
የታያሉ፡፡ ጊቤ ሦስት ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቡ በአሁኑ ወቅት ተጠናቆል ማለት
የሚቻልበት ደረጃ ላይ ቢደርስም፣እያመነቸ የሚገኘው ከማምረት አቅሙ በግማሽ ያነሰ ነው፡፡
የጊቤ ሦስት ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ አስር ተርባይኖች ውስጥ ኤሌትሪክ እየተመረተ ያለው
በአምስቱ ተርባይኖች ነው፡፡ የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቁሙት በአገሪቱ የኃይል ፍላጎት
ተሞልቶ ሳይሆን የትራስሚሽንና የሰብስቴሽን ሥራዎች ባለመሥራታቸው ነው፡፡ በርካታ
ፋብሪካዎችና የኮንዶሚኒየም ቤቶች የኃይል ፍላጎት ቢኖራቸውም ራሱን የቻለ መስመር
ስላልተዘረጋላቸው የሚቸገሩም በርካታ ናቸው፡፡
የፌዴራልና የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ከዚህ በኃላ የሚሠሩት ግዙፍ
የመሠረተ ልማት ተቆማት ወጥ በሆነ መንገድ በሚዘጋጀው ማስተር ፕላን እንዲመሩ
ያደርጋል፡፡ እጅግ ችግር ያለባቸው ያልተጣጣሙ ጵሮጀክቶች በሚቆቆሙ ኮሚቴዎች
ዕየተመሩ፣ችግሩን እንዲስተካክሉ መመሪያ የተላለፈ ሲሆን በግንባታ ሂደት ላይ ያሉት
ፕሮጀክቶች ደግሞ ያላካተቱት ጠቃሚ ግብዓት እያካተቱ ይሄዳሉ፡፡
ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታዎች መንግሥት ከ700 ቢሊዩን ብር በላይ በመመደብ
የመንገድ፣የባቡር ኔት ወርክ፣የቤቶች ልማት፤ የስ£ር ልማት፣ የማዳበሪያ ፋብሪካ፣የውኃ
ልማት፣የኢነርጂ አቅረቦት የመሳሰሉት ግንባታዎችን በሰፊው በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡እነዚህ
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ፕሮጀክቶች በተለይ የመሠረተ ልማቶች ዘርፍ አዲስ በተቆቆመው የፌዴራልና የተቀናጀ
የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ስር ይተዳደራል፡፡ ሌሎች በተለያዩ መሥሪያ ቤቶች
የሚከናወኑ ቢሆንም፣ በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ያሉት ደግሞ በብሄራዊ ፕላን ኮሚሽን
የሚታዩ ናቸው፡፡
• በአሁኑ ወቅት የፕላን ያለመናበብ፣ ፕሮጀክቶች በተያዙላቸው የጊዜ ገደብ
አለመጠናቀቅ፣በሁለቱም ዘርፎች እየታየ ያለ ችግር ሲሆን፣ የስካር ልማትና የማዳበሪያው
ፋብሪካ ዘርፍ የእነዚህ ችግሮች ለባዎች ሆነዋል፡፡ በስካር ዘርፍ 2.25 ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን
ስካር ምርት፣ 304 ሽህ ሜትር ኩብ ኢታኖል፣ 200 ሽህ ሄክታር ሸንኮር አገዳ ልማት
በፕሮጀክት ውስጥ የተያዙ ናቸው፡፡ፋብሪካዎቹና የሸንኮራ አገዳ ልማት በታቀደለት ጊዜ
ተጣጥሞ መሄድ ባለመቻላቸው የደረሱ የሸንኮራ አገዳዎች እየተወገዱም እንደሆነእየተነገረ
ነው፡፡
• በማዳበሪያ ፋብሪካዎችም እንዲሁ አምስት ዩሪያ፣ ሦስት የዳፕ ፋብሪካዎች፣አንድ ሰልፈሪክ
አሲድፋብሪካ፣ አንድ የከሰል ማዕድን ቁፋሮ ግንባታዎች ይገነባሉ ተብሎል፡፡ ነግር ግን
የማዳበሪያ ፋብሪካዎቹ ከእነዚሁ ችግሮች ማምለት እንዳልቻሉ እተነገረ ይገኛል፡፡
• በአጠቃላይ ፕሮጀክቶች በታያዘላቸው ጊዜ ቢጠናቀቁ፣ በትክክል በተማላ መንገድ ቢታቀዱና
አገሪቱ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ እድገት የምታስመዘግብ ቢሆንም፣ በአሁኑ ወቅት ግን
እየተተገበረ ያለው የዚህ ተቃራኒ በመሆኑአገሪቱን በሀብት ደረጃ ዋጋ እያስከፈለ ነው፡፡
ህብረተሰቡ በሚገቡ የመሠረተ ልማት አውታሮች አጀማመር ደስተኛ ቢሆንም፣ፕሮጀክቶቹ
እንዳማረባቸው የሚጠናቀቁ ባለመሆኑም ደስታ በሐዘን እየተቀየረም ይገኛል፡፡››
• በ2008 ዓ/ም በኢትዩጵያና ቱርክ የጋራ ስምምነት መሠረት ከአዋሽ ኮምቦልቻ እስከ ወልዲያ
ድረስ 389 ኪሎ ሜትር ርቀት የባቡር መስመር በ1.7 ቢሊዩን ዶላር ተመድቦለት በ42 ወራት
ውስጥ እንዲጠናቀቅ ቆረጡን ምንጮች አስታውቀዋል፡፡ በወያኔ ሹማምንት የ30 ሚሊዩን
ዶላር ምዝበራ ምክንያት ግንባታው እንደተቆረጠ ይነገራል፡፡
• በ2009 የአዲስ አበባ መንደሮች 50 በመቶ ሠፈሮች ፈርሰዋል ቦታውን ለጨረታ ለማቅረብ
በዝግጅት ላይ ናቸው፡፡ እንዲሁም የአዲስ አበባ መንገዶች በየቦታው እየተቆፈሩ ይገኛል
ግማሹ ሰው ማዕድን ግማሹ ነዳጅ ተገኝቶ ነው ይባላል፡፡ ከህዝባዊ እንቢተኝነቱና ተጋድሎ
በኃላ የሰማይ ጠቀሶቹ ፎቆች ግንባታ ቀዝቅዞል፣ ልጅ እግር ኃብታሞቹ ‹‹አህያ የተጫነችውን
አትበላም!!!›› ሆኖባቸዋል፡፡ ኢትዩጵያ ውስጥ ኢንቨስት ከማድረግ አፍሪካ አገሮች ውስጥ
ኬንያ፣ኡጋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካ፣አውሮፓ፣አሜሪካ ወዘተ ቤት መግዛትና መሮጥ ይሻላል
ይላሉ፡፡
{5.8} የዲዛይን ለውጥና የግንባታው ዘርፍ በኢትዩጵያ
‹‹የዲዛይን ለውጥ የግንባታውን ዘርፍ እያመሰው ነው›› በሚል ርዕስ የኢትዩጵያ ደረጃ አንድ ስራ
ተsራጮች ማህበርና የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በጋራ በመሆን በአገሪቶ የግንባታ
ኢንዱስትሪ ዙሪያ በ‹‹ሀብኮን›› አማካሪ ድርጅት ያካሄዱት የጥናት ውጤት መሠረት ለናሙና ከተወሰዱ
65 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ በስልሳዎቹ፣ከአስር ውሃ ፕሮጀክቶች ውስጥ ሰባቱ፣ከ140 የህንፃ
ግንባታዎች ውስጥ 79ኙ በየጊዜው የዲዛይን ለውጥ ተደርጎባቸዋል፡፡በዚህም ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱን
ጥናቱ አመላክቶል፡፡ በጥናቱ ከተካተቱት ፕሮጀክቶች ውስጥ በዲዛይን ለውጥ ምክንያት አስቀድሞ
ከተያዘላቸው በጀት ተጨማሪ ኪሳራ መካከል፡ተ/ቁ

የፕሮጀክቱ ስም

1
2
3
4

የተንዳሆ ገድብና የመስኖ ልማት ፕሮጀክት
የያሎ-ነሂሊ መንገድ ጵሮጀክት
ቦንጋ ቢጎንዲ ወንበራ መንገድ
በደርባሎት አንድ የሰራተኞች መኖሪያና አገልግሎት
መስጫ ህንፃ

98

የዲዛይን
ለውጥ
52 ጊዜ

ማሻሻያ

ያስከተለው
ተጨማሪ
ወጪ
1.4 ቢሊዩን ብር
167560714 ሚሊዩን ብር
424012159 ሚሊዩን ብር
140910620 ሚሊዩን ብር

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ግንባታ ከሚያካሄዱ ተsማት መካከል ከዲዛይን ለውጥ ጋር በተያያዘ
የገንዘብ፣የጊዜ፣የጥራት፣ የውበትና ከግንባታው ዓላማ አንፃር ከፍተኛ ጉዳትና ኪሳራ ከደረሰባቸው
ተsማት መካከል፡- የኢትዩጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣የውሃ መስኖና ኤሌትሪክ ሚኒስቴርና የስካFር
ኮርፖሬሽን ይጠቀሳሉ፡፡
ጥናቱን ያካሄደው የ‹‹ሀብኮን አማካሪ ድርጅት›› ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሐጎስ አብዲ ጥናቱን ጠቅስው
እንዳሉት፣ አብዛኞቹ በአገሪቱ የሚካሄዱ ግንባታዎች ዲዛይን በየጊዜው ይቀያየራል፡፡ በዚህም ምክንያት
በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጠረው ጫና ቀላል አልሆነም፡፡ ለዲዛይን ለውጥ ምክንያቶቹ ደግሞ
የአማካሪ ድርጅት በቂ ጥናት አለማድረግና የአቅም ውስንነት፣የአሰሪው ፍላጎትና በጀት
አለመጣጣም፣የተቆጣጣሪዎች የመንግስትን የግንባታ ደረጃ፣ ደንቦችና መመሪያዎችን መሠረት አድርገው
አለመፈፀም፣ የዘርፉ ተዋናዩችም ተቀናጅተው አለመስራታቸው የሚሉት ናቸው፡፡
የዲዛይን ለውጥ ከሚያስፈልግበት ዋና ዋናዎቹ በተፈጥሮ ምክንያት የመሬት ውስጥ ልዩ ክስተት
ሲፈጠር፣ ህንፃው ሊሰራበት የታሰበው ቁስ የማይገኝ ሲሆንዲዛይን ሊቀየር ይችላል፡፡ በኢትዩጵያ ግንባታ
ኢንዱስትሪ ላይ ዕየታየ ያለው የዲዛይን መለወጥ ግን በአብዛኛው ከዚህ ውጪ የሆነና ማስቀረት የሚቻል
ነው፡፡ አማካሪ ድርጅቱ ጥናቱን ሲደመድም፡፡ በአገሪቱ የግንባታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተገቢ ያልሆነ
የዲዛይን ለውጦች ለመልካም አስተዳደርና ለሙስና መንስኤ እየሆነ መጥተዋል፡፡
‹‹ከድንጋይ ዳቦ ዘመን!!!!›› ወደ ‹‹የብር ወረቀት ዘመን!!!
የአንድ ዕንቁላል ዋጋ 3.50 ብር !!! የአንድ ካሬ ሜትር ቦታ 355 ሽህ ብር!!!
ጥንት በአዲስአበባ አንድ ካሬ ሜትር 0.50 ሣንቲም ነበር የሚሸጠው!!!
{5.9} 24ኛው የሊዝ ጨረታ የመሬት ዋጋ በአዲስ አበባ
‹‹መርካቶ አካባቢ በጨረታ ለቀረበ መሬት በካሬ ሜትር 355 ሽህ ብር የመወዳደሪያ ዋጋ አቅርበው
ነበር፡፡ በዚህም መሠረት ለ1380 ሜትር ካሬ ቦታ፣ 489,900,000 (አራት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ሚሊዩን
900 መቶ ሽህ ብር) የመሬት ዋጋ ወጪ ተከፍሎ፣ ከዛም ከ9 አስከ 19 ወለል ፎቅ ቤቶች ተሰርቶ
ክፍሎቹን በማከራየት ምን ያህል ትርፍ ይገኝ ይሆን; በሃገሪቱ የገንዘብ የመግዛት ዋጋ በመውደቁ የተነሳ
ብሩን ከማያዝ ንብረት መሬት መያዝ ይሻላል ካልሆነ በየትኛውም የኢኮኖሚክስ ስሌት መሬት በላዩ ላይ
ምንም ህንፃ ያልተገነባበት ምንም እሴት ያላከለ ባዶ ቦታ ይህን ያህል 490 ሚሊዩን ማውጣት
ባልተገባው ነበር፡፡ መንግስት ከአንድ ዙር የመሬት የሊዝ ጨረታ ሽያጭ በትንሹ ከአንድ እስከ ሦስት
ቢሊዩን ብር ገቢ ያገኛል፡፡ ለዚህ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ንዋሪዎችን በልማት ስም እያፈናቀሉ መሬቱን
መሸጥና ገቢ ማግኘት ዋናው ህልማቸው ነው፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ፅህፈት ቤት፣ በ24ኛው ዙር ጨረታ
በቂርቆስ፣በኮልፌ ቀራኒዩ፣ በልደታ፣ በአቃቂ ቃሊቲ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶና በአዲስ ከተማ ክፍላተ
ከተሞች 117 መሬቶችን ለጨረታ አቅርባFል፡፡››

24ኛው የሊዝ ጨረታ የመሬት ዋጋ በአዲስ አበባ
ተ/ቁ

ክፍለከተማ

አሸናፊ
ተወዳዳሪ

1

አዲስ
ከተማ(መርካቶ)

ጋርደን
ስቴት

ሪል

ካሬ
ሜትር
ቦታ
1380

የጨረታ
መነሻ ዋጋ
በካሬ ሜትር
1535
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በካ/ሜ
ሽህ ብር
355000

የህንፃ
ከፍታ

ጠቅላላ ዋጋ
በሚሊዩን ብር

ከ9እስከ19
ወለል

489,900,000
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2

አዲስከተማ(አሜሪካ
ግቢ)

አይረዲን ኑር
ኤሌትሮኒክስ
መንበረ ሪል
ስቴት
ኢንጃሌ
ኃ/የ/የግ/ማ
ሰይድ መሃመድ
ሶፋ ትሬዲንግ
አስቻለው
ዓለም
ጌትነት
ታምራት
ሙዘሚል
መሃመድ
ሴንትራል
ኃ;የ/የግ/ ማ
አዛል
ሪል
ስቴት
ሬድዋን ጀማል
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1380

1535

352332

1380

1535

289100

964

1535

311500

1535

203525
165000
150000

ከ9 እስከ
19 ወለል

300,286,000

ከ9 እስከ
19 ወለል
376
1535
101000 ከ9 እስከ
19 ወለል
4
አዲስከተማ
343
1535
273393 ከ9 እስከ
19 ወለል
343
1535
221927 ከ9 እስከ
19 ወለል
5
አዲስከተማ
1130
1535
158527 ከ9 እስከ
19 ወለል
1130
1535
157409 ከ9 እስከ
19 ወለል
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሁለት ቦታዎች 101500 ብርና 48221 ብር በካሬ ሜትር ጨረታውን አሸንፈዋል፡፡

56,400,000

3

አዲስከተማ

•
•
•
•
•

376

93,773,799

179,136,640

በልደታ ክፍለ ከተማ አራት ቦታዎች ከ30 ሽህ እስከ 86 ሽህ ብር በካሬ ሜትር ጨረታውን አሸንፈዋል፡፡
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለሃያ ቦታዎች ከ8000 ብር እስከ 14 ሽህ ብር በካሬ ሜትር ጨረታውን አሸንፈዋል፡፡
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በጃሞ አካባቢ 17 ቦታዎች ከ8000 ብር እስከ 14 ሽህ ብር በካሬ ሜትር ጨረታውን
አሸንፈዋል፡፡
ማስታወሻ ልጅ እግር ሃብታሞቹ ከዚህ ቀደም፣
ዝዋይ ትሬዲንግ ኢንተርፕራይዝ በካሬ ሜትር 305 ሽህ ብር ማቅረቡ ይታወሳል፡፡
ስኬት ኢንተርናሽናል ኩባንያ በካሬ ሜትር 355500 ብር በማቅረብ የከተማው የጨረታ ሪከርድ ስብሮል፡፡

{5.10} የከተማና ቤቶች ልማት ሚኒስቴር 77 የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የቢሮ ኪራይ ባለፈው
ዓመት ብቻ ከ380 ሚሊዩን ብር በላይ ወጪ አውጥተFል፡፡ በኢትዩጵያ ውስጥ የቢሮክራሲው የተቀናጣ
የቢሮ ህንፃዎች ኪራይ፣ የተመቻቸ ተሸከርካሪ ወንበሮች፣ሲረግጦቸው ቱምስክ ቱምሱክ የሚሉ የአረቢያን
የወለል ምንጣፎች፣ አርባ ስድስት ኢንች ቴሌቨዚን፣ ዴስክ ቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ አይሲ፣ ከውጭ ሃገር የተገዛ
ሶፋዎች፣ የስብሰባ ጠረጵዛና ወንበሮች፣ በተሞሉበት ሳሎን የመሰለ ቢሮ ውስጥ ተቀምጠው ለሚውሉ
የወያኔ ካድሮዎች ይህ ገንዘብ ከግብርና ታክስ ከፋዩ ደሃ ገበሬና ሠራተኛ ህዝብ ተሰብስቦ የመጣ መሆኑን
ያውቀው ይሆን የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት በጥልቅ ታድሻለሁ ሲል በዓመት 380 ሚሊዩን ብር
ለ77 መስሪያ ቤቶች የቢሮ ኪራይ ሲከፍል ምን ተሰርቶ; የማን ህንፃዎችን ነው መንግስት የተከራየው;
በአጠቃላይ የከተማና ቤቶች ልማት ሚኒስቴር የሚባል መስሪያ ቤት የሃገር ነቀርሳ፣ በሙስና የተበከለ
የህወሓት የጦር አበጋዞች ንብረት ነው፡፡ መስሪያ ቤት፣ ምንም እሴት ለሃገር ያላደረገ በመሆኑ በስሩ
የሚገኙትን 17019 የኪራይ ቤቶች ለግል ዘርፉ በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ቤቶቹን በመሸጥ መስሪያ ቤቱን
ማፍረስ የሃገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ኢትዩጵያዊ ሥራ ነው፡፡
የከተማና ቤቶች ልማት ሚኒስቴር በተቃራኒው መንግስት በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች
ብቻ ለመኖሪያና ለቢሮ፣ለመኖሪያና ለንግድ አገልግሎቶች የሚውሉ 17019 የኪራይ ቤቶች አሉት፡፡
ከእነዚህ ቤቶችም ባለፈው ዓመት 357 ሚሊዩን ብር ኪራይ መሰብሰቡን የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
የህዝብ ግንኙነት አስታውቆል፡፡
በፌዴራል ደረጃ ካሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መካከል 77 ያህሉ የራሳቸው ህንፃ የሌላቸውና የግለሰብ
ህንፃን በመከራየት አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን ከከተማና በቶች ልማት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ
ያመለክታል፡፡
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ከ77 የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የቢሮ ኪራይ ለምሳሌ፣አንድ ሁለት መስሪያ ቤቶችን የቢሮ
ኪራይ እንመልከት፡፡
የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ከግለሰብ ለተከራየው በወር ለቢሮ ኪራይ 600ሽህ ብር ይከፍላል፣
በዓመት ኪራዩ ሲሰላ ደግሞ፣ የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር 7,200,000 (ሰባት ሚሊዩን ሁለት መቶ
ሽህ) ብር ለኪራይ ይከፍላል፡፡ ማን የወያኔ /ኢህአዴግ ሹም ይሆን ይሄን ህንፃ ያከራየው የህዝብ ሃብት
በሙስና የሚበዘበዘው በዚህ መልክ ነው፡፡ የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ለየትኛው ስፖርት
አስተዋፅኦው ነው!!! ይልቅ ለሥራ አጡ ወጣቶች በዚህ ኪራይ ገንዘብ በዓመት 72 ትራክተሮች (በመቶ
ሽህ ብር አንድ ትራክተር በመግዛት) ገዝተው ወጣቱን በግብርናው ዘርፍ ቢያሰማሩት የተቀደሰ ተግባር
ይሆን ነበር፡፡ በአስር ዓመት 720 ትራክተሮች ገዝቶዉ ለብዙ ወጣቶች የሥራ እድል መፍጠር በተቻለ
ነበር፡፡ አሊያም በየዐመቱ ከ500 እሰከ 700 ወጣቶች ለሚሆኑ የልብስ ስፌት መኪኖች ገዝቶ በመስጠት
የስፌት ሥራዎች ስልጠና በመስጠት የስራ ዕድል መፍጠር በተቻለ ነበር፡፡ ለሥራ አጥ ወጣቶች የዶሮ
እርባታ፣ የንብ እርባታ፣ የሽመና ሥራ፣ የከብት ማድለብ ወዘተ የገቢ ማስገኛ ሥራ መፍጠር በተቻለ
ነበር፡፡
የስታዲየም ግንባታ፣ በአዲስ አበባ ከተማ በ2.47 ቢሊዩን ብር ብሄራዊ ስታዲየም በመገንባት ላይ
ይገኛል፡፡ በተመሳሳይ በባህር ዳር፣ በሃዋሳ፣መቀሌ፣ነቀምት፣አሶሳ፣ወልዲያ፣ድሬ ዳዋና፣ጋምቤላ ከተማዎች
ውስጥ ብሄራዊና ዓለም አቀፋዊ ጨዋታዎች የሚያስተናግዱ ስታዲየሞች በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
የቻይና መንግስታዊ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በመገንባት ሥራ፣ የቻይና ኤግዚም ባንክ በማበደር ስራ፣
ኤም ኤች ኮንሰልቲንግ ኢንጅነሪንግ ባለቤት ዶክተር ኢንጅነር መሰለ ኃይሌ በአማካሪነት ሥራ ተግተው
በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ ኢትዩጵያ ሃገሬ ከሩጫ ውጭ በሌላ የፖርት ዘርፍ የምትታማ አገር አይደለችም
ስለዚህ ቅድሚያ ከ70 በመቶ ለሚሆኑት ወጣቶች ህይወት ማሰብ የአንድ መንግስት ዋና የፖለቲካ
፣የኢኮኖሚና የማህበራዊ የፖሊሲ ጉዳይ መሆን አለበት!!!
ለሥራ አጥ ወጣቶች የስራ ዕድል
ለመፍጠር ፕሮጀክቶች ተነድፈው በተግባር ቢውል የሃገራችን ወጣቶች ወደ ውጭ አገራቶች
የሚያደርጉትን ስደት ማስቆም በተቻለ ነበር!!! ሴቶች እህቶቻችን ወደ አረብ አገረወ ሄደው እንዲሰሩ
መንግስት ከማበረታታት ይልቅ በሃገራቸው ውስጥ ሰርተው የሚቀየሩበትን መንገድ መሻት ሃገሪቱን
የሚያስተዳድሩት ሽማምንቶች ሥራ ነው፡፡ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ቤታቸው የተቀመጡ የደሃ ልጆች
ሥራ ይዘው እናትና አባታቸውን በረዱ ነበር!!! በርሃብ አለንጋ ለሚረግፈው ህዝብ £ስ ጨዋታ ሊያሳዩት
ቀን ከሌት ሳይታክቱ ይማስናሉ!!!
የወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ከግለሰብ ለተከራየው ሁለት ወለል ህንፃ በወር 450 ሽህ ብር የቤት ኪራይ
ይከፍላል፡፡ የቤት ኪራዩን በዓመት ስናሰላው 5400000(5 ሚሊዩን አራት መቶ ሽህ) ብር ይሆናል፡፡
የዚህ ሕንፃ ባለቤት ማን ነው!!! እንዴት ለመንግስት አከራየው!!! ወደፊት መርማሪ ጋዜጠኞቻችን
የሚያወጡት ሚስጢር ነው!!! የሚገርመው ከሦስት አመት በፊት የቤት ኪራዩ 200 ሽህ ብር ነበር፡፡
አይሲኤል የእስራኤል ኩባንያ፡- አይሲኤል በዳሎል የፖታሽ ማዕድን ማውጫ፣ ሦስት የማዳበሪያ
ፋብሪካዎች ከአንድ ቢሊዩን ዶላር በላይ በሆነ ወጪ ለመገንባት አቅዶ ሲንቀሳቀስ ቆይተFል፡፡ ፕሮጀክቱ
ለአገሪቱ በአመት 300 ሚሊዩን ዶላር የውጪ ምንዛሪና ለ3000 ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር ታቅዶ
ነበር፡፡ አይሲኤል ህዳር 1 ቀን 209 ዓ/ም ለማዕድን፣ ፒትሮሊየምና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር በፅፈው
ደብዳቤ የፖታሽ ፕሮጀክቱን ሚኒስትሩ እንዲረከበው አመልክቶል፡፡ በመስክ የሚገኙ
ማሽኖች፣መሣሪያዎችና ሌሎች የተለያዩ የኩባንያው ንብረቶች ለዝርፊያና ለስርቆት መዳረጋቸውን፣ የባንክ
ሂሳቦቹ በመታገዳቸው ምክንያት ለሠራተኞችና ለኮንትራክተሮች ክፍያ መፈፀም ተስኖት እንደነበር
ጠቁሞ፣ በዚህም ምክንያት የካሣ ጥያቄ ሊመጣበት እንደሚችልና ለዚህም ለጠፋ ንብረቶቹ ሙሉ በሙሉ
መንግሥትን ተጠያቂ አድርጎል፡፡ በኤሲኤል ደብዳቤ መረሠረት ኩባንያው ወደ ዓለም ዐቀፍ ፍርድ ቤት
ለመሄድ ዝግጅት አእያደረገ መሆኑን ምንጮች ይናገራሉ፡፡ ማነሺ ባለ ሣምንት!!!
{6} የህወሓት የጦር አበጋዞች የሙስና ባህል(TPLF Culture of Coraption)
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‹‹በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ ሲባል›› ‹‹በእያንዳንዱ የፓርቲ አመራርና የመንግስት ሹመኛ ቤት (ግቢ)
እንመልከት፡፡የሹመኛው የራሱ ሰርቪስ የሆኑ ቢያንስ ሁለት መንግስት ዘመናዊ መኪኖች አሉ፡፡ለልጆች
ትምህርት ቤት ማድረሻ አንድ መኪና አይጠፋም፡፡ ለሰመታ የሚሆንና ለእመቤቲቱ ወዲያ ወዲህ
መንቀሳቀሻ ሌላ መኪና አለ፡፡አንድ ሹመኛ ቢያንስ አራት የመንግስት መኪና (ኮዱን እየቀያየረ)
አለው፡፡አንዳንዶቹማ ቪ-ኤይት የሚባሉእጅግ ዘመናዊና ዋጋቸው እስከ አስር ሚሊዩን ድር ድረስ
የሚገመቱ የመንግስት መኪኖች እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ የመንግስት እጅ የሚጠብቅ ስንትና ስንንት
ችግረኛ ባለበት አገር ከህዝብ የተሰበሰበ ግብር አለአግባብ መዋል የሌለበት መሆኑን ነው፡፡››
እያንዳንዱ የፓርቲ አመራርና የመንግስት፣ወታደራዊና የደህንነት ሹመኞች ከከተማና ቤቶች ልማት
ሚኒስቴር በአዲስ አበባና በክልል ከተማዎች የመኖሪያ ቪላ ቤት ተበርክቶላቸዋል፡፡ እንዲሁም ከ250
እስከ 500 ሜትር ካሬ ቦታ በአዲስ አበባ መስተዳደርና ከየመጡበት ክልሎች ቦታ ተሰጥቶቸዋል፡፡
እያንዳንዱ የፓርቲ አመራርና የመንግስት፣ወታደራዊና የደህንነት ሹመኞች በተለያዩ የመንግት መስሪያ
ቶች በኢትጵያ አየር መንገድ፣ ባንኮች፣ ኢንሱራንሶች፣ወዘተ ውስጥ የቦርድ አባል በመሆን ዳጎስ ያለ
ገንዘብ በየወሩ ይቀራመታሉ፡፡ አንዴ ሚኒስቴር አንዴ አንባሳደር፣ አንዴ ሲቪል አንዴ ወታደር፣አንዴ
ጀነራል አንዴ አፈጉባዔ ሆነው ይተውናሉ፡፡ ሹሞቹ ሲታመሙ ውጭ ሃገር ሄደው ይታከማሉ፡፡ መካነ
መቃብራቸውም በስላሴ ቤተክርስቲያን በፉከራና ቀረርቶ፣‹‹ታሪኬ ባጭሩ!!! ከደደቢት በርሃ እስከ
ሚኒሊክ ቤተ መንግስት የሰሩት የሲሊቨስትሪ ስታሊን የራንቦ ኢትዩጵያዊ ፊልም ይተረካል›› በዛው
የህይወት ታሪካቸው ተነቦ ይደመደማል፡፡
ዶክተር አዲስዓለም ቤሌማ ሚስት ወይዘሮ ፀሃይ የተሰየመው ፀሃይ ሪል ስቴት ኮንስትራክሽን በቻይና
ጅዎሎጅ ኮርፖሬሽን ኦቨርሲስ ኮንስትራክሽን ግሩፕ (CGCOC)) እና ሬድ ፎክስ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ
ካንፓኒ የጋራ ንብረትነት የተመሠረተ እንደሆነ ተረጋገጠ፡፡ ዶክተር አዲስአለም ቤሌማ በባንክ
አካውንታቸው 60 ሚሊዩን ብር እንደተገኘ ተረጋግጦል፡፡ ዶክተሩ አራት ልጆቻቸውን ሳንፎርድ
ትምህርት ቤት ያስተምራሉ ተብለው በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ተገምግመዋል፡፡ ቦሌ ሆምስ መንደር
ውስጥ ትልቅ ፎቅ መኖሪያ ቤት ሠርተዋል፡፡ በሙስና የነቀዙ ባለሥልጣኞች ያጋበሱትን ገንዘብና ኃብት
ይበሉት ይሆን ያስብላል፡፡ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ በሃያ ሁለት ቺቺኒያ መንደር ውስጥ ሁለተኛ ሰማይ
ጠቀስ ፎቅ እገነቡ ይገኛሉ፡፡ ጀነራሉ በቅርቡ ኢዲስ ልጅ ወልደዋል፡፡ ጀነራል ኃያሎም ዓርአያ የህዝብ
ፍቅር ነበራቸው፣ወያኔ በህዝብ ተጠልቶ መተፋቱን ሳያዩ በመሞታቸውና የደደቢት ታጋዩች የሰማይ
ጠቀስ ፎቆች ንብረት ማፍራታቸውን ቢያዩ ሁሉም ሰማዕታት ምን ይሉ!!! የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ እነዚህን
ነቀዞች፣አንድ ቀን ያራግፋቸው ይሆናል፣ ከህወሓት ውስጥ ሆነው የሚታገሉ ኢትዩጵያዊ የህዝብ ልጆችን
ወደ ትግሉ ጎራ መጋበዝ የፖለቲካ ቅውቀት ነው፡፡ የስነልቦናው ጦርነት ማን ምን እንደሠራ መረጃዎች
ለህዝብ ማድረስ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ከውሽት መረጃዎች ግን እንጠንቀቅ!!!
ፀሃይ ሪል ስቴት (TsehayReal Estate Plc)
ዶክተር አዲስዓለም ቤሌማ ሚስት ወይዘሮ ፀሃይ የተሰየመው የቻይና ሪል ስቴት ካንፖኒ የሆነው የፀሃይ
ሪል ስቴት ኮንስትራክሽን፣በ2012 እኤአ በቻይና ጅዎሎጅ ኮርፖሬሽን ኦቨርሲስ ኮንስትራክሽን ግሩፕ
(China Geology Corporation Overseas Construction Group (CGCOC)) እና ሬድ ፎክስ
ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ካንፓኒ( Red# Fox# International# Business# Company)# ተመሠረተ፡፡ በ2008
እኤአ ቆቃ ሲሚንቶ ፋብሪካ መገንባቱና በመንገድ ግንባታ ሥራ በፓወር ፕላንት፣በውኃ ማጣራት
ፕሮጀክት ሥራዎችና በአዳማ የንፋስ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት ሥራዎች ላይ መሳተፉ ይታወቃል፡፡
ፀሃይ ሪል ስቴት በተጨማሪ ሃንሰም ኢንተርናሽናል ግላስ ፋክተሪ ባለቤት መሆኑ ተገልጾል፡፡ ፀሃይ ሪል
ስቴት 2.5 ቢሊዩን ብር ለቤቶች የህንጻ ግንባታ በመመደብ በሰላሳ ሽህ ስኩየር ሜትር መሬት ላይ
የኮንስትራክሽን ሥራ ጀምሮል፡፡ ሪል ስቴቱ ከገበሬዎች በተነጠቀ 30 ሽህ ስኩየር ሜትር የከበረ የመሬት
ቅርምት ተዋናይና በአፓርታማ ቤቶች ሽያጭ ብዙ ሚሊዩን ዶላር እንዳጋበሰ ጥናቶች ይገልፃሉ፡፡
የፀሃይ ሪስቴት ኮንስትራክሽን ካንፓኒ 200 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዓለም አቀፍ ማዕከል በአዲስ አበባ ፣የካ
ክፍለ ከተማ ሪል ስቴት እንደገነቡ ኪያን ታንግ የካንፓኒው ሼር ሆልደር አስታውቀዋል፡፡ ዓለም አቀፍ
ማዕከል ሁለተኛው የመዲናዋ ማዕከል በመሆን ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት ዋና ጽህፈት ቤት ለቻይና
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አፍሪካ ግንኙነት ፈር ቀዳጅ እንሆናለን ብለው ነበር፡፡ የቻይና ሪል ስቴት ካንፖኒ የሆነው የፀሃይ ሪል
ስቴት ኮንስትራክሽን፣ በሲኤምሲ አካባቢ የገነባውን ባለ 13 ወለል ህንፃዎች ባለ አንድ መኝታ ቤት፣ ባለ
ሁለት መኝታ ቤቶች 300፣የእንግዳ ማረፍያ፣ባለ 5 መኝታ ክፍሎች ፔንት ሃውስ እንዲሁም የመኪና
ማቆሚያ፣መናፈሻና በረንዳ አሎቸው፡፡ የፀሃይ ሪል ስቴት ኮንስትራክሽን 646 ቤቶች ሽያጭ
እንደሚያከናውንና ዋጋቸውም 1100 ዩኤስ ዶላር በሜትር ካሬና በላይ እንደሚሆን በተጨማሪም የንግድ
ማዕከል በ10000 ሽህ ስኩየር መሬት ላይ አራት ህንፃዎች እንደገነባ ታውቆል፡፡
{7} የአለም ባንክ የኢትዩጵያ ብር የምንዛሪ ማስተካከያ እንድታደርግ አሳሰበ Devaluation of currency
በአምስተኛው የዓለም ባንክ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ሪፖርት መሠረት የኢትዩጵያ የውጪ ንግድ በከፍተኛ
ደረጃ ማሽቆልቆል ገሃድ በመሆኑ የሃገሪቱን ኤክስፖርት ገቢን ለመጨመር፣የውጪ ንግድ ምርቶች
አቅርቦት እንዲጨምር ለማበረታታት፣ሃገሪቱ የብር ምንዛሪ ምጣኔን እውነተኛውን የኢኮኖሚ አቅሞን
በሚመለከት ደረጃ ማስተካከል ይገባታል ሲል የዓለም ባንክ ባለሙያዎች ምክር ሰጥተዋል፡፡ በ2010
እኤአ በሃገሪቱ የኢትዩጵያ ብር የምንዛሪ ማሻሻያ ከተደረገ በኃላ እንካüን የብር ምንዛሪ ምጣኔ ቢያንስ
በ84 በመቶ ጨምሮ እንደሚታይ አስረድተዋል፡፡ በመሆኑም የብር ምንዛሪ ምጣኔን ስቶ ከሚገባው በላይ
መቆለሉን (Overvalue) ጠቅሰዋል፡፡ በዚህም መሰረት እውነተኛው የምንዛሪ ምጣኔ ያለአግባብ ማበጥ
የሚለካው የምጣኔው መዛነፍ ሲስተካከል ብቻ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኢትዩጵያ ብር የውጭ ምንዛሪ ተመን ማስተካከያ ሂደቶች
በ1992 እኤአ የኢትዩጵያ የሽግግር መንግስት (ኢህአዲግ) ለዘመናት 2.07 ብር አንድ ዩኤስ አሜሪካ
ዶለር የውጭ ምንዛሪ ተመን የነበረው፤በ5.00 የኢትዩጵያ ብር የዋጋ ተመን ሆነ፤ ማለትም የኢትዩጵያ ብር
የገንዘብ የመግዛት አቅም ቅናሹ 142 በመቶ ተደረገ፤‹‹ On October 1, 1992, Ethiopian Birr

devalued from its nominal level of 2.07Birr per US dollar to 5.00 Birr per US dollar
depreciation by about 142 percent.”በተደጋጋሚም አነስተኛ ቅንስናሾች ተደረጉ፡፡

በ2010 እኤአ ብር ከዶላር ጋር የነበረው የምንዛሪ ምጣኔ ከ13.80 ወደ 16.35 ከፍ ሲል አጠቃላይ
የምንዛሬ ለውጥ ብር ምንዛሬን በአንድ ጊዜ በ20 በመቶ ገደማ እንዲቀንስ ሲደረግ ሁለት አሃዝ የዋጋ
ግሽበት በሃገሪቱ ተከስቶ ነበር፡፡
የኢትዩጵያ ብር የገንዘብ የመግዛት አቅም ከቀነሰ ጀምሮ ቅናሹ ከአመት ወደ አመት በመቀጠል በ2012/13
እኤአ አማካይ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ ዶለር የዋጋ ተመን በ18.6518 የኢትዩጵያ
ብር በመሆን 274 በመቶ የኢትዩጵያ ብር የገንዘብ የመግዛት አቅም እንዲቀንስ ተደረገ ከ1992 እኤአ (1
ዩኤስ ዶለር 5 ብር) ጋር ቅናሹ ሲነፃፀር፡፡
• በ2014 እኤአ የዓለም ባንክና ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆም፤የኢትዩጵያ ብር የገንዘብ የመግዛት
አቅም እንዲቀንስ አሳስበው ነበር፡፡
በ2014 እኤአ በኢትዬጵያ ማዕከላዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ ዶለር የዋጋ ተመን
በ19.6511 እስከ 19.8476 የኢትዩጵያ ብር እኩሌታ ተመን ይቀየራል፡፡ በዚህ ምክንያት ነው (1ዩኤስ ዶለር
22.50 ብር) የ10 በመቶ የኢትዬጵያ ብር የገንዘብ መግዛት አቅም እንዲቀንስ የሚሹት፡፡ በ2014 እኤአ
በጥቁር ገበያ 1ዩኤስ ዶለር 20.75 የኢትዩጵያ ብር ይመነዘራል፡፡
የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ)
የአንድ በመቶ የኢትዩጵያ ብር ምንዛሪን የማርከስ/የመቀነስ እርምጃ ቢወሰድ የማኑፋክቸሪንግ ምርቶች
የውጪ ንግድ በ1.6 በመቶ እንደሚጨምር ያደርጋል፡፡ በዚህም እርግጠኛው የውጪ ምንዛሪ ተመን ከፍ
ይላል፣የተደላደለ ይሆንል፡፡ የውጪ ንግዱ አፈፃፀም የተስተካከለ ይሆናል፡፡
በሃገሪቱ ገበያ የምርትና ሸቀጣሸቀጦች ዋጋ ግሸበት ከ6 በመቶ ወደ 12 በመቶ በ2008ዓ/ም በመሆን ክፍ
ቡሎ ተባብሳል፡፡
የንግድ ሚዛን ኪሳራ፣ የሃገሪቱ የገቢ ንግድና የውጪ ንግድ ሚዛን ልዩነት ከአስር ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
በተከታታይ ዓመታቶች መሆን ይስተዋላል፡፡
• በ2016 እኤአ የዓለም ባንክና ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆም፤የኢትዩጵያ ብር የገንዘብ የመግዛት
አቅም እንዲቀንስ አሳስበው ነበር፡፡
በ2016 እኤአ በኢትዬጵያ ማዕከላዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ ዶለር የዋጋ ተመን
በ22.48 የኢትዩጵያ ብር እኩሌታ ተመን ይቀየራል፡፡ በዚህ ምክንያት ነው (1ዩኤስ ዶለር 22.48 ብር)
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የስንት በመቶ የኢትዬጵያ ብር የገንዘብ መግዛት አቅም እንዲቀንስ የሚሹት፡፡ በ2016 (2009 ዓ/ም)
በጥቁር ገበያ 1ዩኤስ ዶለር 27.00 የኢትዩጵያ ብር ይመነዘራል፡፡
•

•

ታዲያ የሚገርመው የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ) በ2014 እኤአ
የዓለም ባንክና ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆም፤የኢትዩጵያ ብር የገንዘብ የመግዛት አቅም
እንዲቀንስ አሳስበው ነበር፡፡ (1ዩኤስ ዶለር 22.50 ብር) የ10 በመቶ የኢትዬጵያ ብር የገንዘብ
መግዛት አቅም እንዲቀንስ ያሉት ተፈፃሚ ሆኖ ይገኛል፡፡
ስለዚህ የኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ የኢትዩጵያ ብር የማርከስ/ እንዲቀንስ ተቀበለ አልተቀበለ
ልክ እንደ 2014 እኤአ እንደሆነው በአደባባይ ብሄራዊ ባንኩ ሳይገልፅ (1ዩኤስ ዶለር 22.48
ብር) የኢትዩጵያ ብር ረክሶና ቀንሶ እናገኘዋለን፡፡ በ2016 (2008ዓ/ም) በጥቁር ገበያ 1ዩኤስ
ዶለር 27.00 የኢትዩጵያ ብር ይመነዘራል፡፡ ከዚህ በላይ ምን መርከስ አለ፡፡ የዓለም ባንክና
የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ) ብራችሁ የመግዛት አቅም የለውም፣ የውጪ ምንዛሪ
የላችሁም፣ የውጪ ብድር የማግኘት ዕድል የላችሁም፣ የሜጋ ፕሮጀክቶች
ማስፈፀሚያ፣የቤንዚን፣የወደብ ክፍያ፣የመድሃኒት መግዣ ዶለር የላችም ስለዚህ ወዳችሁ
ሳይሆን ተገዳችሁ ብራችሁን ታረክሳላችሁ፡፡ በምጣኔ ኃብት ጠበብት ተስማሙበት
አልተስማሙበት የሚሆነው እውነት ይሄ ነው፡፡ የኢትዩጵያ ብር የማርከስና እንዲቀንስ
መደረጉ የሚያስከትለው ጉዳት ከታች በዝርዝር ይቀርባል፡፡
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‹‹ግላዊ እና ብሄራዊ ኢኮኖሚያችን›› 2007፣ገፅ 145 ጌታቸው አሰፋው
The Ethiopian Herald (Saturday 3 December 2016)
ሪፖተር ጋዜጣ ታህሣሥ 12 ቀን 2009 ዓ/ም
Extracted from: The World Bank (2012) Remittances Data-inflow.
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12.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Illegal Ethiopian Capital Flight

አዲስ ዘመን ህዳር 23 ቀን 2009ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ህዳር 11 ቀን 2009ዓ/ም
አዲስ ዘመን ህዳር 28 ቀን 2009 ዓ/ም
Ethiopia and Djibouti oil pipeline project set for construction By Tesfa-Alem Tekle
አዲስ ዘመን መስከረም 7 ቀን 2009 ዓ/ም
ANDUALEM SISAY in Addis Ababa Wednesday, December 7 2016 at 18:41 comment

Zenawi and the devaluation of the birr፡ A layman’s guide,Seid Hassan:2010-09-30, Issue 498,
http://pambazuka.org/en/category/features/67399
Abdur Rahman Alfa Shaban with US DEPARTMENT OF STATE, Dec.8/2016
Exchange Rate Pass-Through in Ethiopia: Mohammednur Behru: Addis Ababa University, June,

2012
www.un.org > press.sc12584.doc.htm -United Nations Meeting Coverage and Press Releases
ሪፖርተር ጋዜጣ ሕዳር 18 ቀን 2009 ዓ/ም
አዲስ ዘመን ህዳር 23 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 2
The Ethiopian Herald (Saturday 3 December 2016)
Acled BBC
በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር 2 ቀን 2009 ዓ/ም
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር 8 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 2
ሪፖርት ጋዜጣ ህዳር 4 ቀን 2009 ዓ/ም በክፍል -1 በገፅ 3 ኣና 46
አዲስ ዘመን ህዳር 11 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ አንድ
አዲስ ዘመን ህዳር 12 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 9
አዲስ ዘመን ህዳር 13 ቀን 2009 ዓ/ም በገፅ 9
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ኅዳር 7 ቀን 2009 ዓ/ም
ሪፖርተር ጋዜጣ ጥቅምት 30 ቀን 2009ዓ/ም

104

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ምዕራፍ {8}
የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!
‹‹ቻይናም ይወጣና አህያም ያልቅና፣
ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና!››
በቻይና ቅኝ ግዛት ዘመን (1991-2009ዓ/ም) ህዝባዊ ግጥም
‹‹ሶልዳም ይሄድና ኒኬሉም ያልቅና፣
ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና››
በጣልያን ወረራ ዘመን (1928-33) ህዝባዊ ግጥም
1-የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ የስድስት ዓመታት ጉዞና እውነታዎች
ከመጋቢት 24 ቀን 2003 እስከ መጋቢት 24 ቀን 2009 ዓ/ም
(መጋቢት 24 ቀን 2009 ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ)
• የሚያመነጨው የሃይል መጠን 6 ሺ 450 ሜጋ ዋት
• ለመገንባት የሚያስፈልገው ገንዘብ መጠን 80 ቢሊን ብር (ከ4 ቢሊን የአሜሪካ ዶላር በላይ)
• የሃል ማመንቻ ዩኒቶች ብዛት 16
• እንዳንዱ ኒት የሚያመነጨው የሃይል መጠን ከ 375 እስከ 400 ሜጋ ዋት
• የዋናው ግድብ ከፍታ 145 ሜትር
• የዋናው ግድብ ርዝመት 1 ነጥብ 8 ኪሎ ሜትር
• የዋናው ግድብ ውፍረት የግድቡ ግርጌ 130 ሜትር ሲሆን የግድቡ ቻፍ ወይም የላይኛው
ክፍል 11 ሜትር
• ግድቡ ሚይዘው የውሃ መጠን 74 ቢሊዩን ኪዩቢክ ሜትር
• ግድቡ ሚሸፍነው የቦታ ስፋት 1 ሺ 680 ስኩዌር ኪሎ ሜትር
• ሲጠናቀቅ ውሃ ሚተኛበት መሬት ርዝመት 246 ኪሎ ሜትር
• ለግድቡ ግንባታ ከህዝብ ቃል የተገባ የገንዘብ መጠን 12 ነጥብ 8 ቢሊዩን ብር
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ቃል ከተገባው እስካሁን የተሰበሰበ ገንዘብ ብዛት 9 ነጥብ 6 ቢሊዩን ብር
ግድቡን የጎበኙ ኢትጵያውን ብዛት 250 ሺ
ግድቡን የጎበኙ የውች ሚዲያዎች ብዛት 400
በ2023 እኤአ 660 ሚሊዩን ዶላር በዓመት ለሃገሪቱ የውጪ ምንዛሪ ከኤሌትሪክ ሃይል
ሽያጭ ያስገኛል ተብሎ ተተንቡዩል፡፡

2- የኦጋዴን የተፈጥሮ ጋዝ
‹‹ስምንት የሚሆኑ ድርጅቶች ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ላይ ናቸው፡፡ከዚህ ውስጥ አንደኛው የቻይና
ኩባንያ የሆነው ፖሊ ሲ ጄ ኤል የሚባል ኩባንያ ተፈትሮ ጋዙን አግኝቶል፡፡አሁን የተገኘውን ጋዝ
ከኦጋዴን ተፋሰሰ ወደ ውጪ ለመላክ እሰከ ጅቡቲ ወደብ የ700 ኪሎ ሜትር የባንባ መስመር ዝርጋታ
ድርድር ተጠናቆል፡፡በቅርቡም ወደ ዝርጋታ ይገባል፡፡የባንባ ዝርጋታው ለአንድ ኩባንያ ብቻ ሳይሆን
ኦጋዴን ተፋሰስ ውስጥ ለሚገኙ ሁሉ የሚያገለግል ነው፡፡ ነዳጅን በተመለከተ ግን ፍለጋው እንደቀጠለ
ቢሆንም አዲስ ነገር የለም፡፡ ሆኖም ይገኛል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው፡፡›› አቶ መቱማ መቃሳ
የማዕድን፣የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር ቃለ ምልልስ (መጋቢት 28 ቀን 2009 ዓ/ም አዲስ ዘመን
ጋዜጣ)
3- የወርቅ ማዕድን
‹‹በ2009 የስድስት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት መሠረት የማዕድን ዘርፍ ኢንቨስትመንት መጠን
ከ256 ሚሊዩን ብር በላይ ለማድረስ አቅዳችሁ ፤የተሳካላችሁ 33 ነጥብ አራት ሚሊዩን ብር ወይም 13
በመቶ አካባቢ ነው፤ የአፈጻጸሙ ማነስ የዘርፉን እምቅ አቅም በአግባቡ ካለማስተዋወቅ ጋር ይያያዝ
ይሆን›› ተብለው ለተጠየቁት መልስ ሲሰጡ…
‹‹አገሪቱ ከምትመርተው አጠቃላይ የወርቅ ሃብት 60 በመቶ የሚመረተው በባህላዊ አምራቶች በኩል
ነው፡፡ ይሁንና በባህላዊ መንገድ የተመረተው ወርቅ በአግባቡ ወደ ብሁራዊ ባንክ ዕየቀረበ አይደለም፡፡
ምርቱ ቢኖርም በኮንትሮባንድ ንግድ እየወጣ ነው፡፡ የባህላዊ ምርቱ የሚከናወንባቸው አምስት
ክልሎችም፣ኦሮሚያ፣ትግራይ፣ቤኒ-ሻንጉል፣ደቡብ እና ጋምቤላ ናቸው፡፡››
ኢትዩጵያ ከ500 እስከ 900 ሚሊዩን ዶላር በዓመት የውጪ ምንዛሪ ከወርቅ ማዕድን ሽያጭ ታገኛለች፡፡
4- የአፋር የፖታሽ ማዕድን ልማት፣
Ethiopian potash to make its way to global markt(The ethiopian Herald 9 April 2017)
5-የማዳበሪያ ማዕድን፣የሞሮኮ ኩባንያ ኦሲፒ በአራት ቢሊዩን ዶላር የማዳበሪያ ፋብሪካ ለመገንባት
ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል፡፡ ይህ ኩባንያ የማዳበሪያ ፋብሪካውን ከኢትዩጵያ መንግሥት ልማት
ድርጅት ሚኒስቴር ጋር ለመገንባት ስምምነት አድርጎል፡፡
የያዩ ማዳበሪ ፋብሪካ፣ ግንባታ የተጀመረው በ2011እኤአ ሲሆን ፕሮጀክቱ አምስት ዓመታት አስቆጥሮል፡፡
የኢትዩጵያ ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) የማዳበሪያ ፋብሪካ ለመገንባት የሙከራ
ሥራውን አጠናቆ ለኢትዩጵያ ኬሚካል ኮርፖሬሽን በ11 ቢሊን ብር ወቺ ለማስረከብ ስምምን ፈፅሞል፡፡
ይሁን እንጂ ግንባታው ከአምስት ዓመታት በኃላም 41 በመቶ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሎል፡፡
በአሁኑ ወቅት የዚህ ማዳበሪያ ፋብሪካ አጠቃላይ ወቺ 19 ቢሊዩን ብር መድረሱን ምኝጮች
ገልፀዋል፡፡(መጋቢት 20 ቀን 2009 ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ)
የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥት፣አዳዲስ የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ይፈለፍላል
6- የኢትዩጵያ ስካር ኮርፖሬሽን ፕሮጀክቶች፣
ከዘጠኝ ቢሊዩን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለኦሞ ኩራዝ ስኮር ፕሮጀክቶች የመስኖ ግንባታ ሊካሄድ ነው
ንግድ ባንክ ለፕሮጀክቱ አሥር ቢሊዩን ብር አበድሮል! (መጋቢት 20 ቀን 2009 ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ)
የኦሞ ኩራዝ መስኖ ልማት ፕሮጀክት
ተ/ቁ

የግንባታ ሥራው ዓይነት 185

የሚያለማው
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ኪሎ ሜትር የቦይ ግንባታ
የቦይግንባታ፣የውኃ
መቆጣጠሪያዎችና መስል
መዋቅራዊ ግንባታዎች
ከአንደኛ እስከ ሦስተኛ የመስኖ
ቦይ መስመሮች ግንባታ
አራተኛና አምስተኛውን የመስኖ
ቦይ መስመሮች ግንባታ

ሄክታር መሬት

ስድስተኛውን የመስኖ ቦይ
መስመሮች ግንባታ
ጠቅላላ

50 ሽህ

584 ሚሊዩን ብር

125 ሺህ ሄክታር

9.023 ቢሊዩን
ብር

4.1 ቢሊዩን ብር
25 ሽህ

1.975 ቢሊዩን
ብር
2.364 ቢሊዩን
ብር

50 ሽህ

የቻይናው ጂያንግዚ
ኃይድሮፓወር
ኃ/የ/የ/ማህበር
የውኃ መሠረተ ልማት
ኮንስትራክሽን ዘርፍ
የደቡብ ውኃ ሥራዎች
ኮርፖሬሽን
ኢንተርፕራይዝ
የትራንስፖርት መሠረተ
ልማት ዘርፍ

6.1 የኢትዩጵያ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣የሚባል አዲስ የመንግሥት ልማት ድርጅት፣
በ2008 እኤአ ከ20 ቢሊዩን ብር በላይ በሆነ ካፒታል ተቆቁሞል፡፡ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ግዙፍ
መንግሥታዊ ኩባንያ ለመፍጠር ታስቦ ሲቆቆም፣ ቀደም ብለው በተናጥል ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን
የኢትዩጵያ መንገድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣ የኢትዩጵያ የውኃ ሥራዎች ኮርፖሬሽንና፣ የትራንስፖርት
ዲዛይንና ቁጥጥር ሥራዎች ድርጅትን እንዲሁም የኢትዩጵያ የተገጣጣሚ ሕንፃ አካላት ማምረቻ
ድርጅትንም በማዋሃድ ነው፡፡
የኢትዩጵያ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣ የትራንስፖርት፣ የውኃ፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችና
መሣሪዎች አስተዳደርና አቅርቦትሥራዎችን ማከናወን፣የህንጻ ቴክኖሎጅና መሰል የሲቪል
ግንባታዎችን፣እንዲሁም የመስኖ ግድብ ሥራዎችን የመገንባትና የማስተዳደር ሥራም ኃላፊነት
ተሰጥቶታል፡፡ ኮርፖሬሽኑ በተለያዩ የመንግሥት ተቆማት ሥር የነበሩ አሥር የመስኖ ግድቦችን ተረክቦ
በማስተዳደር ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሎል፡፡ የኦሞ ኩራዝ መስኖ ቦይ እንዲሁም የውኃ መስመር
ግንባታ ዋናው አላማ በአካባቢው የተገነቡትን የስካር ፋብሪከዎች ለአገዳ ልማት የሚያስፈልጋቸውን
የውኃ አቅርቦት ለማድረስ ነው፡፡ ኮርፖሬሽኑ በተለይም የመስኖ ውኃ ለስካር ፋብሪካዎቹ ውኃውን
በሽያጭ ያቀርባል፡፡
ያለጨረታ በእደላ ሥርዓት የግንባታ ሥራዎቹ ለኢትዩጵያ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣
የተሰተው ሥራ በግሉ ዘርፍ ሊሰራ የሚችል ቢሆንም የግሉ ዘርፍን በጨረታ እንኮን አለማሳተፍ ትልቅ
አድሎ የተሞላበት አሰራር እንደሆነ ያሳያል፡፡ የግሉ ዘርፍ የግብር ከፋይ እስከሆነ ድረስ ከመንግሥት
ልማት ድርጅት ጋር በጨረታ አለማወዳደር ትልቅ አድሎ ነው፡፡ በዚህ ላይ ንግድ ባንክ ለፕሮጀክቱ
አሥር ቢሊዩን ብር በማመቻቸት አበድሮል፡፡
6.2 የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን፣ የቀድሞው የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ በተለያዩ የመዋቅር ለውጦች
አልፎ ጥር 26 ቀን 2009 ዓ/ም መጨረሻ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን፣በሚል ስያሜ በድጋሚ
ተዋቅሮል፡፡ በመሃል ከተማ ከአምስት ሽህ ካሬ ሜትር ቦታ በላይ ስፋት ያላቸው በርካታ ቪላ ቤቶች
አሉት፣ ቪላ ቤቶቹን በማፍረስ ና አዳዲስ አፓርታማዎችን ለመገንባት ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡
አፓርታማቹ ለኪራይ የሚቀርቡ ሲሆን ለመንግሥት ባለሥልጣናት አገልግሎት የሚውሉ ቤቶችን
የመገንባት ዕቅድም አለው፡፡ ኮርፖሬሽኑ ለሽያጭ የሚያቀርባቸው ቤቶች እንደሚኖሩ አስታውቆል፡፡
የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ በደርግ ዘመን ከአሥር ሽህ ቤቶች በላይ የገነባ ሲሆን በተጨማሪም በመላ
ሃገሪቱ 17 ሽህ ቤቶች በማከራየት ላይ ይገኛል፡፡ ድርጅቱ ከ700 ሚሊዩን ብር በላይ በአካውንቱ ይገኝ
እንደነበረና መንግስት ይህን ገንዘብ መልሶ ፈሰስ ሊያደርግለት እንደሚችል ይገመታል፡፡ የፌዴራል ቤቶች
ኮርፖሬሽን፣በአሁኑ ወቅት የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እጥረት በመኖሩ የመንግሥት ባለሥልጣናትን ብቻ
እንዲያስተናግድ ቢደረግም፣ኮርፖሬሽኑ ለባለሥልጣናትም መኖሪያ ቤት ማቅረብ አልቻለም፡፡ ደንበኞቹን
በተለያየ ምክንያት እያስወጣ ለባለሥልጣናት በመሥጠት የመልካም አስተዳደር ችግርና የሙስና ተግባር
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ለአለፉት ሃያ ስድስት ዓመታት ሲፈፅም የቆየ ድርጅት ስሙን እየቀያየረ በህዝብ ኃብትና ንብረት
በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡
በግሉ የኪነ ሕንጻ ዘርፍ የተሰማሩና ሪል ስቴት ድርጅቶች፣ ግብር ከፋይ ድርጅቶች ከመንግሥት ልማት
ድርጅት ከሆነው፣የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን፣ያለ አንዳች ጨረታ መንግሥት አዳዲስ አፓርታማዎችን
ለመገንባት ለኮርፖሬሽኑ ዕድል በመሥጠት ትልቅ አድሎ ይፈፅማል ማለት ነው፡፡ በዚህ ላይ ንግድ ባንክ
ለኮርፖሬሽኑ ብድር በማመቻቸት ያግዛል፡፡
ስልሳ የመንግሥት ልማት ድርጅቶች በኪሳራ ሊዘጉ ነው፣(ከሁለት ቢሊዩን ብር በላይ ተሰብሳቢና
ተከፋይ ዕዳቸው ሊሰረዝ ነው)የካቲት 8 ቀን 2009እኤአ ሪፖርተር ጋዜጣ በዘገበው መሠረት ‹‹ከ1989
ዓ/ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2008 ዓ./ም ድረስ ወደ ግል ከተዘዋወሩ 263 የመንግስት ልማት ድርጅቶች
ውስጥ በ60 ድርጅቶች ስም የነበሩ ተሰባሳቢና ተከፋይ እዳዎችን ማግኘት ባለመቸሉ፣ ከሁለት ቢሊዩን
ብር በላይ ዕዳ ሊሰረዝ መሆኑን የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ አስታወቀ፡፡ በዚህም
ሳቢያ 60 የልማት ድርጅቶች በኪሳራ ይዘጋሉ ተብሎል፡፡›› ዝርዝሩን ከጋዜጣው ያንብቡት፡፡
7- የቁም እንሰሳት፣የውጪ ንግድ- ከርማም ጥጃ (አዲስ ዘመን የካቲት 7 ቀን 2009 ዓ/ም) ኢትዩጵያ
በዓለም አእንሰሳት ሃብት 10ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡ በአፍሪካም የቁም አእንሰሳትን ለውጭ ገበያ
በማቅረብ ትልቁን ድርሻ ትይዛለች፡፡ ሶማሊያ፣ ጂቡቲ፣ ኬንያ፣ ሱዳንና ሳውዲ ዓረቢያ የቁም እንሰሳት
የምትልክባቸው ሃገሮች ናቸው፡፡
የቁም እንሰሳት፣የውጪ ንግድ-

ዓመት
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 ግማሽ ዓመት

ሚሊዩን ዶላር
147.88
207.108
166.40
186.68
148.51
147.80
36.36

8- በኢትዩጵያ የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ወደግል ይዞታ የማዘዋወር ሂደት
የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን የባንክና የመድህን ድርጅቶች፣ የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣የኢትዩጵያ
መርከብ ድርጅት፣ኢትዩ ቴሌኮም፣ የኢትዩጵያ መብራት ኃይል፣ የኢትዩጵያ ስካር ኮርፖሬሽን፣ወዘተ፣
የመሳሰሉ ወሳኝ ተቆማትን ከመንግስት ይዞታነት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ዘርፍ
ለማዘዋወር የተለያዩ አማረጮች ይኖራሉ፡፡
ወያኔ እነዚህን የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ወደግል የሚያዞሩት የራሳቸውን ድርጅት ከፈጠሩ በኃላና
አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ልክ በ1989 ዓ/ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2008 ዓ./ም ድረስ ወደ ግል
ከተዘዋወሩ 263 የመንግስት ልማት ድርጅቶች በአብዛኛዎቹ በህወኃት (ኢፈርት፣ ሜቴክ፣ወዘተ)
በብአዴን (ጥረት)፣ በኦህዴድ(ቱምሳ)፣ ደቡብ (ወንዶ)፣ ለሜድሮክ ኩባንያዎችና ለግለሰቦችም ግልጽነት
በጎደለውና በሙስና አስራር የተላለፈ የህዝብ ኃብት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡
በኢትዩጵያ ፕራይቬታይዤሽን ኢትዩ ቴሌኮም፣ የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣የኢትዩጵያ መርከብ
ድርጅት፣የኢትዩጵያ ስካር ፋብሪካ ኮርፖሬሽን፣ወዘተ ከመንግስት ወደ ግል ይዞታነት እንዲዘዋወሩ
ከተደረገ፣ ይህ የድርጅቶች ሽያጭ እያንዳንዱ ኢትዩጵያዊ የቦንድ ግዢን እንዲፈፅም በማድረግ፣የሃብት
ባለቤት እንዲሆን ማስቻል ይቻላል፡፡ በዚህ መንገድ መንግሥት በስሩ የሚገኙ ተቆማትን ወደግል ይዞታ
በማዘዋወር፣ ኢኮኖሚው በተሸለ ሁኔታ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይቻላል፡፡ በዚህ መንገድ የአገር ኃብትነቱ
ተጠብቆ እንዲቆይ ማድረግ የተሸለ አማራጭ ይሆናል፡፡ የእነዚህን ቅድሚያ ለኢትዩጵያዊያን ዜጎች
በአክሲን መልክ መሸጥ ይቻላል፡፡ በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የግል ባንኮች፣ ልዩ ልዩ የአክሲዩን ድርጅቶች
የተወሰነውን ድርሻ እንዲይዙ ማድረግ ይቻላል፡፡ የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ለውጭ ሃገር ኖሪ
ለሆኑ ትውልደ ኢትዩጵያዊ ዜጎች በተወሰነ የአክሲን ድርሻ እንዲይዙ በማድረግ እነሱም ተጠቅመው
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አገርንም በውጪ ምንዛሪ ማፍራት መጥቀም ይቻላል፡፡ ፕራይቬታይዤሽኑ ሌላው አማራጭ 51 በመቶ
በኢትዩጵያውን፣ 49 በመቶ በውጭ ዜጎች የአክሲዩን ድርሻ እንዲሸጥ ማድረግ ሌላው አማራጭ መንገድ
ሊሆን ይቻላል፡፡
በኢትዩጵያ የፕራይቬታይዤሽን ፕሮግራም ከ1989ዓ/ም ጀምሮ በመንግሥት ሥር የሚገኙ ድርጅቶችን
ለሽያጭ በማቅረብ ከተከናወነ በኃላ ለምን አዳዲስ የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ለምሳሌ የኢትዩጵያ
ስካር ኮርፖሬሽን፣የኢትዩጵያ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን፣ የቢራ
ፋብሪካዎች፣ወዘተ እንደ ፍልፈል ተፈለፈሉ፡፡ ኢትዩጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ሆና ለመቀላቀል
አንዱ መመዘኛ በኢትዩጵያ የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ውስጥ በዘመናዊ መልክና አመራር ዘይቤዎች፣
የእውቀትና ቴክኖሎጅ ሽግግር፣ግልፅነትና ተፋካካሪነት፣እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ በመሆን
ወደ ግል ዘርፍ ይዞታ መሸጋገር ይኖርባቸዋል፡፡
9- የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ፣
ሦስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች በ10.5 ቢሊዩን ብር ሊገነቡ ነው(ጥር 14 ቀን 2009ዓ/ም) የኢንዱስትሪ
ፓርኮችልማት ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባና ጂማ ከተሞች በ10.5 ቢሊን ብር ለገነባ መሆኑን አስታወቀ፡፡
ተ/ቁ

የኢንዱስትሪ
ፓርክ ስም

1

ቦሌ ለሚ
(ሁለት)
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
በአቃቂቂሊንጦ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የጂማ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የቦሌ ለሚ
(አንድ)
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የሃዋሳ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የመቐለ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የኮምቦልቻ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የአዳማ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ
የድሬዳዋ
ኢንዱስትሪ
ፓርክ

2

3
4

5
6
7
8
9

ኢንዱስትሪዎች ልማት
ለጨርቃ ጨርቅና አልባሳት
ኢንዱስትሪዎች ልማት

የፕሮጀክቱ
ወጪ
በቢሊን ብር
3.5

ኮንትራክተር
የቻይናው ሲጂሲኦሲ ኮንትራክተር
አማካሪ ዳዋ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያ

የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ፣
የመድኃኒትና የህክምና
መሻሪያዎች የሚፈበረኩበት

5.5

የቻይናው ሲቲሲኢ ኮንትራክተር
አማካሪ ዳዋ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያ

ለጨርቃ ጨርቅና አልባሳት
ኢንዱስትሪዎች ልማት

1.5

የቻይናው ሲሲሲሲ ኮንትራክተር
አማካሪ ኤምኤች ኢንጂነሪንግ

Africa Growth and Opportunity Act (AGOA)
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በአሜሪካ ከታክስ ነፃ ገበያ ዕድል ተጠቃሚዋ በቻይና መንግስት የሚደገፉ ኢንቨስተሮች መሆናቸው
ተረጋገጠ፡፡ በ2000እኤአ በሊል ክሊንተን የአስተዳደር ዘመን አሜሪካ የአፍሪካ አገራት ወደ አሜሪካ ገበያ
ከሚልኩት ምርቶች የታክስ ቀረጥ እንደማታስከፍል Africa Growth and Opportunity Act
(AGOA) የተሰኝ የአፍሪካ አገራት አምራቶች ምርታቸውን ለአሜሪካ ገበያ ሲያቀርቡ ከታክስ ነፃ
እንዲስገቡና ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚደርግ ሁለቱን አህጉራት የንግድ ትስስርን ለማጠናከር የታለመ
ነበር፡፡
በ2015 እኤአ በባራክ ሁሴን አስተዳደር ዘመን፣የአፍሪካ አገራት ከታክስ ነፃ የገበያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ
ለተጨማሪ አስር ዓመታት እስከ 2025እኤአ እዲቀጥል ዳግም ህጉ ፀደቀ፡፡
የአፍሪካ ቢዝነስ መፅሄት መረጃ መሠረት አፍሪካ አገራት አምራቶች አሜሪካ በፈተረችላቸው ነፃ የታክስ
ገበያ እየተጠቀሙ እንዳልሆነ አጋለጠ፡፡ በአፍሪካ በቻይና የገንዘብ ድጋፍ ሰልትነው ወደ ዓለም ዓቀፍ
የንግድ ገበያ ውስት የገቡ የቻይናአምራች ድርጅቶች ከአሜሪካ ነፃ የታክስ ገበያ ተጠቃሚ እንደሆኑ
በማስረጃ ቀረበ፡፡ ቻይና በአፍሪካ አገራት የጨርቃ ጨርቅ አልባሳት፣ የቆዳ ነክ የጫማ፣የቦርሳ ውጤቶች፣
የማኑፋክቸሪንግ፣የግብርና፣ነዳጅና የጋዝ ውጤቶች፣ገፀ በረከት ዕቃዎች ወዘተ ኢንዱስትሪዎች እያስፋፋች
በአፍሪካ አገራት ውስጥ ያመረተቸውን ምርት ለአሜሪካን በመላክ ነፃ የታክስ ገበያ ተጠቃሚ መሆን
ችላለች፡፡ ቻይና ወደ አሜሪካ ገበያ ለመድረስ አፍሪካን እንደመሸጋገሪያ የንግድ ድልድይ አድርጋ
በመጠቀም አንበሳውን ድርሻ ተቀራምታለች፡፡ ቻይና በአፍሪካ አገር በቀል የማኑፋክቸሪንግ፣የጨርቃ
ጨርቅ አልባሳት፣ የቆዳ ነክ ኢንዱስትሪዎችና የግብርና፣ በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ ታዳጊ አምራቶችን
ከሥራቸው በመንቀል ከውድድር ውጪ አድርጋለች፡፡ ቻይና፣ህንድ፣ቱርክ ወዘተ የመሳሰሉት አገራቶች
ምርታቸውን ወደ አሜሪካ በመላክ ተጠቃሚ ሲሆኑ በእነሱ ካንፓኒዎች ውስጥ በዝቅተኛ ደሞዝ
ተቀጥረው የሚበዘበዙ ሰራተኖች ሥራ ዕድል በመፍጠር የአፍሪካ ህዝብና መንግሥትን ተጠቃሚ
አድርገናል ቢሉም ርካሽ ጉልበት ከመበዝበዝ፣ ርካሽ ጥሬ ዕቃዎች በማግበስበስና እውቀትና ቴክኖሎጅ
ሽግግር ተጠቃሚ አልሆኑም፡፡ የቻይና መንግስት ከኢግዚም ባንክ ብድር በማመቻቸት የቻይና
ኢንቨስተሮችን በኢትዩጵያ ውስጥ ብዙ ኢንዱስትሪል ዞኖች እንዲገነቡ በማድረግ የግሉን ዘርፍ ከጨዋታ
ውጪ አድርገዋል፡፡ ቻይና በዚህ ሥራዋ አፍሪካን ዘመናዊ በሆነ ተዘዋዋሪ መንገድ በስውር ቅኝ አገዛዝ
ቀንበር ስር አድርጋለች፡፡
አሜሪካ መንግሥት Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) ተጠቃሚ የሚሆኑ የአፍሪካ
አገራቶች ማሞላት ካለባቸው መስፈርት ውስጥ የስብአዊ መብቶች ኤያዝ ሁኔታ፣ የፖለቲካ ምህዳሩን
በማስፋት ሰላማዊ የፖለቲካ ስልጣን ሽግግር፣ሙሰኝነትን የመታገል ስልትና ሚዛናዊ የኃብት
ክፍፍል፣ድህነትን ቅነሳ መርሃ-ግብር፣የነፃ ገበያ መርህን መከተል፣ የሠራተኛ መብትን ማክበር፣የፀረሽብርተኛነት አቆም የመሳሰሉት መርሆችን የሚከብሩ አፍሪካ አገራቶች 6400 ዓይነት ምርቶቻቸውን
ከታክስ ነፃ በማድረግ ወደ አሜሪካ በማስገባት የኢኮኖሚ እድገታቸውን፣ የውጪ ምንዛሪ ችግራቸውን
እንዲቀርፉ እድል የሰጠ ነበር፡፡
አዲሱ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር፣የአፍሪካ አገራት አምራቶች ምርታቸውን ለአሜሪካ ገበያ ከታክስ ነፃ
በማስገባት ተጠቃሚ እንዳልሆኑ በመረዳት 35 በመቶ ታክስ በገቢ ንግድ ላይ በመጣል የቻይናን ጥቅም
እንደሚያስቀር አውጆል፡፡ በዚህም ተነሳ በቻይና መንግስት ድጋፍ በኢትዩጵያ ውስጥ የተቆቆሙ
ኢንዱስትሪል ዞኖች፣ የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣የሠራተኛ ቅነሳ፣የውጪ ምንዛሪ መንጠፍና የገቢ
ንግድ ዋጋ መጨመርና የኑሮ ውድነት መናር በመሳሰሉት የአፍሪካ አገራት ቀጣይ እጣ ፈንታ አደጋ
እንደተጋረጠበት ኒርክ ታይምስ ጋዜጣና ሲኤንኤን ቴሌቨዝን የቻይናን ጥቅም በአፍሪካ በተከታታይ
አጋልጠዋል፡፡
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ምዕራፍ {9}
‹‹ያለ ኢኮኖሚ ነፃነት፣የፖለቲካ ነፃነት የለም!!!››
‹‹ ሎሚ ተራ ተራ፣ ሎሚ ተራ ተራ
የማምዬን ነገር፣ ወጣቶች አደራ!!!››

ሶፉያን አህመድ፣

አባይ ጸሃዬ፣

አርከበ እቁባይ፣

ጌታቸው በትረ፣

ዘመዴነህ ንጋቱ

ወያኔ የፖለቲካ ስልጣኑን ካጣ፣ ሃገሪቱን በውጪ ዕዳ ዘፍቆና ዘርፎ ለመኮብለል ዕቅድ አለው!!!
ከ2015 እኤአ 4744 ኪሎ ሜትር የኤሌትሪክ ባቡር መሠመር ግንባታ ፕሮጀክቶች ጠቅላላ ወጪ 5.9
ሚሊዮን ዶላር ወይም 110.8 ቢሊዮን ብር የባህር ማዶ ብድር አገሪቱን የትራንስፖርት ፍላጎት ለማርካት
የታለመ ነበር፡፡ ሆኖም የፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት ሳይቀርብ ሃገሪቱን በብድር ዕዳ በመዝፈቅ፣ ዋነኛ
ተጠያቂዎች አቶ ሶፉያን አህመድ፣(የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር)ያለ አንዳች ጥናት ለሃያ
አመታት በላይ የውጪ ብድር ስምምነቶች በመፈራረም ለወያኔ አሸከር በመሆን ሃገሪቱን በእዳ የዘፈቁ
አንድ ቀን በሃገር ክህደት ይጠየቃሉ፡፡ አቶ አባይ ጸሃዬ፣ የኢትዮጵያ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር
የኢትዮጵያ ስኮር ከኮርፖሬሽን ብድር 77 ቢሊዮን ብርና የውጪ ብድር ዘራፊና ዋና ተጠያቂ፣ ዶክተር
አርከበ እቁባይ፣የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ አማካሪና የኢንዱስትሪያል ፓርኮች 10 ቢሊዮን ዶላር
ብድር ዋና ዘራፊና ተጠያቂ፣ አቶ ጌታቸው በትረ፣ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሥራ አስኪያጅ
5.9 ሚሊዮን ዶላር ብድር ዋና ዘራፊና ተጠያቂ ፣አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ በኢትዮጵያ የእርነስት ኤንድ ያንግ
(Ernst & Young) ብህር ማዶ ሃገራቶች ብድር በማመቻቸት ያለ በቂ ጥናት ሃገሪቱ ብድር እንድታገኝ
ሙያዊ ሳይሆን የድለላ ሥራ በመሥራት ተጠያቂዎች ያደርጋቸዋል፡፡ ጥልቅ ተሃድሶ ተጠያቂዎቹን
ለፍርድ በማቅረብ መጀመር ይኖርበታል፡፡ የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግሥት የፖለቲካ ስልጣኑን
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ላለመልቀቅ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ለመቆጣጠር አስፈላጊውን ሁሉ ዘረፋና ጭቆና እያካሄደ ነው፡፡ የህዝቡ
እንቢተንነታና ትግል ወያኔን ሥልጣን እንዲለቅ ሥጋት የፈጠረበት ወያኔ ሃገሪቱን ዘርፎ መንግሥታዊ
የልማት ድርጅቶችን ለቻይና ውስጥ ውስጡን ሸጦ ለመሄድ እቅድ እንዳለው ፍንጮች ታይተዋል፡፡ ወያኔ
የኢትዮጵያ አየር መንገድን፣ የኢትዮቴሌኮም፣ መብራት ኃይል፣ መርከብ ድርጅት፣ ስኮር ኮርፖሬሽን፣
የባቡር ኮርፖሬሽንን የመሳሰሉ መንግሥታዊ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ለቻይና መንግሥት መሸጡ
አይቀርም፡፡ እንዲሁም የኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ቦንድን ለግብፅና ሱዳን መንግሥቶች ሸጠው
ዶላር ዘርፈው ውጪ በማስቀመጥ ሃገሪቱን እዳ አከናንበው የመሄድ ሴራ አላቸው፡፡
ያለ ኢኮኖሚ ነፃነት የፖለቲካ ነፃነት አይገኝም!!! ወያኔ ላለፉት 27 ዓመታት የሃገሪቱን ምጣኔ ሃብት
በኢፈርት፣ ሜቴክ፣ ሜድሮክ፣ ወዘተ ተቆጣጥሮል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ መሬቱን ተነጥቆል፣ በስፋፊ
ሜካይዝድ እርሻዎች ስም፣ በሪል እስቴት የቤቶች ልማት ሥም፣ በአበባ እርሻ ልማት ስም፣
በኢንዱስትሪያል ፓርኮች ስም፣ በከተማ ልማት ስም፣ መሬቱን በወያኔ ተዘርፎል፡፡ የማዕድን ኃብቱን
ወርቅ፣ ብር፣ ብረት፣ ታንታለም፣ ፖታሽ፣ ጨው ወዘተ ስም ተዘርፎል፡፡ በፕራይቬታይዤሽን ሥም
የእርሻና ኢንዱስትሪ ኃብቱን ተቀራምተውታል፡፡ በውጪ ንግድ ገቢ በሚያስገኙ ምርቶቹን ቡና፣ ሠሊጥ፣
የቅባት እህሎች፣ ጫት፣ አበባ፣ የቁም ከብቶች፣ የቆዳ ውጠቶች፣ የሥጋ ምርቶች ኃብት ወዘተ በወያኔ
የኮንትሮባንድ ንግድ ተዘርፎል፡፡ ወያኔ የኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ የባንክና ኢንሹራንስ በቁጥጥሩ ሥር
አድርጎል፡፡ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጥያቄ የብሄራዊ የዳቦ ድርሻ ጥያቄ ነው፡፡ ይህ ሳይፈታ የፖለቲካ
ነፃነት የለም፡፡ የኦሮሞ ቄሮ እንቢተኝነት፣ የአማራ ፋኖ ተጋድሎ የተነጠቀውን ኃብቱን ለማስመለስ ነው፡፡
ወጣቶችን የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት አንባገነን አገዛዝና የኢኮኖሚ ብዝበዛ በመቃወማቸው
ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይሰደዳሉ፡፡ ‹‹የወያኔ መንግሥታዊ ነጭ ሽብር፣ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን
ለማስጠበቅ ነው!!!›› የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ ገዳዩችን ለፍርድ በማቅረብ መጀመር ይኖርበታል፡፡ ወጣቶች
‹‹ያለ ኢኮኖሚ ነፃነት የፖለቲካ ነፃነት የለም!!!›› ብለዋል ርስተ-ጉልታቸውን ለማስመለስ ነው
የሚታገሉት!!!
የወያኔ ሪፖርተር ጋዜጣ ማተም፣ ዶላር ማተም መሰለው እንዴ! ለሪፖርተር ቱልቱላ ዜናና የውሸት
መረጃ የኢትዮጵያ ሚዲያዋች እንዳይዘናጉ!!!
• የዓለም ባንክ በስድስት ወራት የ1.8 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ ‹‹በዓለም ባንክ
የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ካሮሊን ተርክ ሐሙስ ታኅሳስ 12 ቀን 2010 ዓ.ም. ከገንዘብና ኢኮኖሚ
ትብብር ሚኒስትሩ አብርሃም ተከስተ (ዶ/ር) ጋር የ470 ሚሊዮን ዶላር ብድር ስምምነቶችን
ሲፈርሙ እንደገለጹት፣ ባንኩ በተቻለው ፍጥነት የፋይናንስ ድጋፎችን ለማድረግ ካለው ፍላጎት
በመነሳት እ.ኤ.አ. በ2017 ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ የ1.8 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለመስጠት ቃል
ከገባ በኋላ ተግባራዊ አድርጓል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2017 በጀት ዓመት ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ
ለመንግሥት ቃል ከተገባው ከ1.8 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ በተጨማሪ፣ ካለፈው መስከረም ወር
ጀምሮ ባሉት ጊዜያት ውስጥም አምስት ቢሊዮን ዶላር ገደማ መልቀቁን ባንኩ በድረ ገጹ
አስፍሯል፡፡ ባንኩ በኢትዮጵያ የሚያደርገው ተሳትፎና እየሰጠ ያለው ድጋፍ ከአፍሪካ ከፍተኛው
እየሆነ መምጣቱ ሲገለጽ፣ በዚህ ዓመት ከለቀቀው ገንዘብ ውስጥ 3.87 ቢሊዮን ዶላር በብድር
የቀረበ ሲሆን፣ 78 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ደግሞ በዕርዳታ መልክ እንደተሰጠ ለማወቅ ተችሏል፡፡
በዚህ ዓመት በጠቅላላው ዘጠኝ ቢሊዮን ዶላር እንደሚለቅ ሲጠቅስ፣ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ግማሽ
ያህሉ የኢትዮጵያ መንግሥት ድርሻ እንደሚሆንም ይፋ አድርጓል፡፡ ባለፈው ሳምንት በተካሄደ ሥነ
ሥርዓትም የ470 ሚሊዮን ዶላር የዕርዳታና የብድር ስምምነት ተፈርሟል፡፡››1 በአለም ባንክ ድረገፅ 5ና 9 ቢሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ተሰጠ የሚል የለም የወያኔ ሪፖርተር ውሸት ነው፡፡
• የብሔራዊ ትምባሆ ድርጅት በጠቅላላው 944 ሚሊዮን ዶላር ተሸጦል፡፡ ጃፓን ቶባኮ
ኢንተርናሽናል ለ40 በመቶ አክሲዮን ያቀረበው 510 ሚሊዮን ዶላር፣ ለ30.95 በመቶ አክሲዮን
ያቀረበውን 434 ሚሊዮን ዶላር ወዲያውኑ በአንድ ጊዜ መክፈሉ ተገልጿል፡፡ ዘንድሮ 75ኛ
ዓመቱን የደፈነው ብሔራዊ ትምባሆ ድርጅት በ1991 ዓ.ም. የተወሰኑ አክሲዮኖች ለየመኑ ሼባ
ኢንቨስትመንት ተሸጦ ነበር፡፡ አሁኑ ወቅት 29.05 በመቶ ድርሻ ያለው ሼባ ኢንቨስትመንት
ከመንግሥት ተጨማሪ አክሲዮን መግዛት እንዲችል ተፈቅዶለት ነበር፡፡ ብሔራዊ ትምባሆ አትራፊ
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ከሆኑ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች አንዱ ነው፡፡ አትራፊ ከሆነ ለምን ተሸጠ የውጪ ዌኔ ምንዛሪ
ስለሌለው ገና አገር ይሸጣል፡፡
የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ በሰልስቱ ‹‹የከተማ መልሶ ማልማት ፕሮጀክት›› ስም የመሬት ዘረፋ ተጀምሮል፣
የወያኔ መንግሥት በኦሮሚያ ህዝብ እንቢተኛነትና በአማራ ህዝብ ተጋድሎ ከፍተኛ የባጀት እጥረት
በተለይ በመከላከያ ሚኒስቴር ባጀቱን ጨርሶል!!!፡፡ በሃገሪቱ አስቸኮይ ጊዜ አዋጁ እንደቀጠለ ነው፡፡
ክልሎችን የሚያስተዳድረው መከላከያና የአግአዚ ነፍሰ በላ ሠራዊት ነው፡፡
• የተቋረጠው መልሶ ማልማት 78 ሔክታር ላይ ያረፉ አምስት ነባር መንደሮችን በማፍረስ ሊጀመር
ነው ‹‹የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነዋሪዎች በተደጋጋሚ በቀረበ ቅሬታ ምክንያት፣
በጊዜያዊነት ለሁለት ዓመታት ያቋረጠውን የመልሶ ማልማት ፕሮጀክት ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ
በድጋሚ ለመጀመር ተዘጋጀ፡፡ በዚህም መሠረት 78 ሔክታር መሬት ላይ ያረፉ አምስት ነባር
መንደሮች ይፈርሳሉ፡፡...ቀጣዮቹ ወራት በመሀል አዲስ አበባ የሚገኙትን አምስት ነባር መንደሮችን
እንደሚያፈርስ አስታውቋል፡፡በዚህ መሠረት ፈራሾች የሆኑት መንደሮች በቂርቆስ ክፍለ ከተማ
ካዛንቺስ ከቶታል ማደያ ፊት ለፊት፣ አራዳ ክፍለ ከተማ አሜሪካ ግቢ ቁጥር ሁለትና ገዳም ሠፈር፣
የካ ክፍለ ከተማ ሾላና መገናኛ፣ ልደታ ክፍለ ከተማ ደግሞ ጌጃ ሠፈር ናቸው ተብሎ ዕቅድ
ተይዟል፡፡››2 ወያኔ እንኮን የከተማ መሬት ገና ሀገር ይሸጣል፡፡
• በአጠቃላይ በቂርቆስ ፈለገ ዮርዳኖስ አካባቢ በመልሶ ማልማት ከተያዘው 17 ሔክታር መሬት ላይ
1,573 ቤቶች ፈርሰዋል፡፡ ‹‹የቻይና መንግሥት በአጭር ጊዜ ከነዋሪዎች ነፃ የተደረገለትን መሬት
ሊረከብ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ በከንቲባ ድሪባ
ኩማ ልዩ ዕገዛ እየተደረገለት፣ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አፍሪካ ኅብረት አካባቢ የሚገኘውን ‹‹ፈለገ
ዮርዳኖስ ሳይት›› 17 ሔክታር መሬት ላይ ያረፉ ቤቶችን በማንሳት ከስድስት ወራት ባነሰ ጊዜ
ከነዋሪዎች ንክኪ ነፃ አድርጓል፡፡ ከ17 ሔክታር አራት ሔክታር የሚሆነው ለቻይና መንግሥት፣
ስድስት ሔክታር መሬት ደግሞ የኳታር ንጉሣውያን ቤተሰቦች ንብረት ለሆነው አዝዲን ሆልዲንግ
ግሩፕ እንዲሰጥ ተወስኗል፡፡ ቀሪው ሰባት ሔክታር መሬት አስተዳደሩ በባለቤትነት ለሚያካሂዳቸው
ግንባታዎች እንደሚውል ታውቋል፡፡ የቻይና መንግሥት የተፈቀደለትን ቦታ ከአዲስ አበባ ከተማ
አስተዳደር ለመረከብ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ያሟላ መሆኑ ተገልጿል፡፡ በአጠቃላይ
በቂርቆስ ፈለገ ዮርዳኖስ አካባቢ በመልሶ ማልማት ከተያዘው 17 ሔክታር መሬት ላይ 1,573 ቤቶች
ፈርሰዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ቦታው ከሰው ንክኪ ነፃ ሆኖ ግንባታው እየተጠበቀ ነው፡፡›› በቂርቆስ
ፈለገ ዮርዳኖስ አካባቢ ነዋሪዎችን በወያኔ የከተማ መልሶ ማልማት ተደስተው እንደተነሱ አድርጎ
ማቅረብ የሪፖርተር ጋዜጠኞች የጋዜጠኝነት ሙያዊ ስነምግባር የጎደለው መሆኑን ነዋሪዎቹ
በኃይል ተገደው መነሳታቸውን ብሶታቸውን ማሰማት አለመቻላቸውና የወያኔው ሪፖርተርን ጋዜጣ
ባለቤት አማረ አረጋዊና ዘጋቢውን ውድነህ ዘነበ ከወያኔ ንክኪ ነፃ ያልሆኑ አድርባይ ጋዜጠኞች
መሆናቸውን አስመስክረዋል፡፡ እንዲሁም በከንቲባ ድሪባ ኩማና አቶ ሚሊዮን ግርማ አንድ ቀን
በህግ እንደሚፋረዱ አስታውቀዋል፡፡››3 ሪፖርተር ጋዜጣ ወያኔ የከተማ መሬት በሸጠ ቁጥር ህዝብ
በተፈናቀለ ቁጥር ሃገር የለማ ይመስላቸዋል፣ ‹‹ሰው ስው ያልሸተተ ልማት›› በአንድ ጀንበር
ይቃጠላል፣ ከልማትና ግንባታ በፊት ውይይት ይቅደም የምንለው ለዚህ ነው፡፡
• የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ሦስት ቢሊዮን ብር ያልከፈሉ ባለዕዳ ኩባንያዎችን ወደ
ሕግ ወሰደ ‹‹ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ሦስት ቢሊዮን ብር ያልከፈሉ ባለዕዳ
ኩባንያዎችን ወደ ሕግ ወሰደ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ወደ ግሉ ዘርፍ
ካዛወራቸው ድርጅቶች ማግኘት የነበረበት ሦስት ቢሊዮን ብር ውዝፍ ዕዳ ሊከፈል ባለመቻሉ፣ 20
ኩባንያዎችን ወደ ሕግ መውሰዱን አስታወቀ፡፡ በዚህ መሠረት በተለይ የሼክ መሐመድ አል አሙዲ
ድርጅቶች የሆኑት ሆራይዘን አዲስ ጎማ፣ ቡና ማዘጋጃና ማከማቻ፣ የላይኛው አዋሽ አግሮ
ኢንዱስትሪ፣ በበቃ ኮፊ ስቴት ኩባንያዎች ያለባቸውን ሁለት ቢሊዮን ብር ዕዳ እስከ ሰኔ 30 ቀን
2009 ዓ.ም. ድረስ እንዲከፍሉ መግባባት ላይ ተደርሶም ነበር፡፡ ነገር ግን ሁለቱ ኩባንያዎች
ማለትም ሆራይዘን አዲስ ጎማ 198.7 ሚሊዮን ብር፣ የቡና ማከማቻና ማዘጋጃ 174.6 ሚሊዮን ብር
የከፈሉ ቢሆንም፣ ሌሎቹ ድርጅቶች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ባለመክፈላቸው
ጉዳያቸው ወደ ሕግ መወሰዱ ተገልጿል፡፡ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር
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የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ወንዳፍራሽ አሰፋ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ ድርጅቶቹ
በዚህ መሠረት ዕዳቸውን የሚከፍሉ ድርጅቶች ክሳቸው የሚቋረጥ ሲሆን፣ መክፈል ያልቻሉ
ድርጅቶች ግን ተወርሰው በሐራጅ ይሸጣሉ ተብሏል፡፡››4 ሪፖርተር ጋዜጣ የኢፈርት፣ የሜቴክ፣
የመሠፍን ኢንጂነሪንግ፣
ወዘተ የባንክ እዳ ጨምሮ ቢያጋልጥ ጠባብና የወያኔ ቡችል
አያስብለውም!!! የጋዜጠኝነት ሥነምግባር ከጠባብነት የፀዳና ከውስጣዊ የፖለቲካ ሴራ የነፃ መሆን
ይኖርበታል፡፡
• ‹‹የአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ክርስቲን ላጋርድ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ
ብድር ቁጥጥር እንዲያደርግና የወጭ ምርቶች ተወዳዳሪነትን እንዲያሰፋ ጠየቁ። ኢትዮጵያ ይህን
ርምጃ ካልወሰደች ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ሊገጥማት እንደሚችል ዳይሬክተሯ አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ የገንዘብና የእህል ዋጋ ግሽበት በእጅጉ እየጨመረ በመምጣቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቋፍ
ላይ እንደሚገኝ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። በተለይ ደግሞ በንግድ ሚዛን መዛባት ምክንያት ሀገሪቱ
የውጭ ምንዛሪ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንዳጋጠማት ነው የሚነገረው። የኢሳት ምንጮች
እንደሚገልጹት በኢትዮጵያ በአሁን ጊዜ ያለው የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ከ7 መቶ ሚሊየን
ዶላር የሚበልጥ አይደለም። ይህም ለ3 ሳምንታት የሚበቃ ብቻ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል።
እናም ከውጭ እቃ የሚያስመጡ ነጋዴዎች በውጭ ምንዛሪ እጥረት ሳቢያ እስከ አንድ አመት
ይጠብቃሉ ነው የተባለው። …መንግስት ከውጭ እየተበደረ ከፍተኛና ግዙፍ ፕሮጀክቶችን
መጀመሩም ለዋጋ ግሽበቱ ምክንያት መሆኑን ነው የገለጹት። እናም የህወሃት አገዛዝ የውጭ ብድር
ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባና ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሪ ግብይቱን እንዲያጠናክር ዋና ዳይሬክተሯ
መምከራቸውን ምንጮች ይገልጻሉ። አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ብድር እንዲሰጠውና የእዳ ስረዛ
እንዲያደረግለት የሚፈልገው የህወሃት አገዛዝ ከመንግስታዊ ልማት ይልቅ ወደ ግል ይዞታዎች
እንዲያተኩርም በሴትዬዋ በኩል ግፊት በርትቶበታል።›› ሪፖርተር ጋዜጣ ዳይሬክተሮ ክርስቲን
ላጋርድ የኢትዮጵያን ልማት አድንቀው እንደሄዱ አድበስብሶ ያለፈ የወያኔ ቱልቱላ ጋዜጣ መሆኑ
ሊጋለጥ ይገባል እንላለን፡፡
የወያኔ መንግሥታዊ ነጭ ሽብር ለሥልጣን ሱሱና የኢኮኖሚ የሙስና ሴራ እንዳይጋለጥበት ባከማቸው
የደም ገንዘብ ምክንያት ወጣቶችን ይገላል!!! ወያኔ የኢትዮጵን መከላከያ ሥራዊት ተቆጣጥሮል፣ ታንኩ፣
መድፉ፣ ሮኬቱ፣ የጦር አይሮፕላኖቹ፣ ወዘተ የት እንዳሉ እናውቃለን!!! ግን አንፈራም ለመሞት
ቆርጠናልና!!! የህዝብ ደህንነቱን የስለላ ሥልጣን በወያኔ እጅ ነው፣ የወህኒ ቤቶች እስረኞች ኢስብዓዊ
የግፍ አገዛዝ በወያኔ ቀንበር ሥር ይገኛል፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጠፍሮ ይዛል፣ የመገናኛ ብዙሃን
ዘርፉን ቴሊቨዚን፣ ሬዲዮ፣ ኢንተርኔት፣ ጋዜጦችና መፅሄቶች በመዳፉ ሥር አድርጎ እየሰለለ ዴሞክራሲን
አፍኖ ለመግዛት ቆርጦ ተነስቶል፡፡ በጥልቅ የሙስና ታሃድሶ፣ በድብቅ የባህር ማዶ የውጪ ምንዛሪ
ምንተፋ፣ የህፃናት ጉዲፈቻ ሽያጭ፣ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በድንበር ዘለል ህገ-ወጥ ንግድ፣
በአጎራባች ሃገሮች የመሣሪያ ሽያጭ ንግድ የተካኑ ወያኔዎች የደም ገንዘብ ሱሰኞች ናቸው፡፡ በወያኔ
ሥርዓት አንደኛ ደረጃ 2000 በላይ የግብር ከፋዬች፣ አንደኛ ደረጃ ሃብታም ዜጎች ከ27 ሚሊዮን ብር
ያላቸው የብሄር ብሄረሰብ የሥም ዝርዝርና በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የተገነቡ ሰማይ ጠቀስ
ፎቆች፣ ሆቴሎች ባለቤቶች ወዘተ የስም ዝርዝር፣ ባንክ ያስቀመጡት የገንዘብ መጠን፣ በባህር ማዶ
ያሸሹት ገንዘብና የገዙት ቪላ ቤቶች እንዳይጋለጥባቸው ሲሉ፣ በደም ገንዘብ ሰክረው ወጣቶችን የገደሉ፣
ልጆቻችንን የገደሉ ለፍርድ ሳይቀርቡ በምድረ ኢትዮጵያ ሠላም የለም፡፡ ለዚህ ነው እኛ በመሞት
ነፃነታችንን የምንቀዳጀው፣ ወያኔ በመግደል የባርነት ሰንሠለቱን የሚያጠብቀው፡፡ የትግራይ ህዝብ የወያኔ
ጅቦችን አጋልጦ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በፍቅር የሚኖርበት የአመፅ ቀን ተቆርጦል፡፡ ህዝብ የኢኮኖሚ
ጥቅምና ጉዳቱን ለማወቅ የምጣኔ ኃብት ጠበብት መሆን አይጠይቅም!!! ህዝብ በግፍ የተነጠቀውን ኃብት
ከወያኔ ያስመልሳል፡፡ ‹‹ከብት ሊታረድ ሲል ይንፈራፈራል!!!›› የኦሮሚያ ፕሬዜዳንት ለማ መገርሳ፡፡
የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ በዳግማዊ ሚኒሊክ ዘመነ መንግሥት፣በ1897 እና 1917 እኤአ

ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የባቡር ሃዲድ መስመር ዝርጋታ በፍራንኮ-ኢትዩጵያ የምድር ባቡር
በኃላም (Chemin de Fer Djibouti (CDE) በመባል ይታወቅ ነበር፡፡ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር
በ1917 እኤአ ለትራፊክ ክፍት በመሆን የሃገሪቱን የወጪና የገቢ ንግድ 90 በመቶ፣ እቃዎች
በማጎጎዝ ላለፉት 60 አመታት ያለ አንዳች ኪሳራ አገልግሎል፡፡ በመለስ ዜናዊ ዘመን፣ የባቡር
114

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Chinese Wall in Ethiopia
ሃዲድ መስመር ዝርጋታ፣ በሃገሪቱ 2,395 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ማለትም ከአዲስ አበባ
ወደ ጅቡቲ የሚወስድ አዲስ የኤሌትሪክ የባቡር ሃዲድ መሥመር ዝርጋታ፣ከመቐለ ታጁራ
ወደብ የባቡርና በአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችን የሚያገናኝ ባቡር አገልግሎት፤ለማስፋፋት ያለ
ጥናት በእቅድ ተኮቶ ነበር፡፡ ሚያዝያ 29 ቀን 2006 እንደ ኢትዮጵያዊያን አቆጣጠር (በ2014 እኤአ)

‹‹የቻይና እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሊ ኢቺያንግ ና ኃይለ ማርያም ደሣለኝ በተመራው
የሁለቱ አገሮች ከፍተኛ የመንግስትና የቢዝነስ አመራሮች ለኢትዩ-ጂቡቲ የባቡር መስመር ሐዲድ ዝርጋታ
የሚውለውን ሦስት ቢሊዩን ዶላር ቻይና ብድሩን ለመልቀቅ ተስማማች፡፡ እንዲሁም ለአዲስ አበባ ቀላል
የባቡር ሐዲድ መስመር ዝርጋታ፣ ከድሬዳዋ ወደ ደወሌ (ጂቡቲ ጠረፍ) ለሚገነባው መንገድ፣በአጠቃላይ
የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት ብድር 5 ቢሊዩን 4 ሚሊዩን ዶላር እንደሆነ ሂሳቡን ማስላት
ይቻላል፡፡ “In 2012 China Civil Engineering Construction Corp.and China Railway Group
Ltd. are working on sections of the 656 kilometer trade route connecting Addis Ababa
to Djibouti at a cost of over 1 billion USD each.’’…“Until 2015 Ethiopia is building 4,744
kilometers of electrified railway lines at a cost of 5.9 billion USD 110.8 billion birr/ to
satisfy transport demands in the country.”

{1} የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት፣ ግንባታ በአራት አቅጣጫዎች እየተገነባ
ሲሆን፤በአጠቃላይ 34 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው፡፡ ለግንባታው ወጭ 475 ሚሊዩን ዶላር
ሲሆን፣ከዚህ ውስጥ 85 በመቶ ከቻይና ኤግዚም ባንክ በብድር የተገኘ ሲሆን 15 በመቶው
በኢትዩጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው፡፡ በባቡር መሰመሩ ላይ 39 መንገደኞች መሳፈርያና
መውረጃ ጣቢያዎች፣እንዲሁም 27 የእግረኛ ማቆረጫዎች ይገናሉ፡፡ የአንዱ ባቡር ርዝመት 28
ነጥብ ስምንት ሜትር ሲሆን ጎን ስፋቱ 2 ነጥብ 65 ሜትር ነው፡፡ ባቡሩ በሰዓት 70 እስከ 80
ኪሎሜትር መጎዝ ይችላል፡፡ ባቡሩ በአንድ ግዜ 60 ሸህ መንገደኞችን ማስተናገድ እንደሚችል
ታውቆል፡፡ በአጠቃላይ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ግንባታና የህዳሴው ግድብ ፕላንና ጥናት
የሌለውና በአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከ2010/11 እስከ 2014/15
ውስጥም ያልተካተተ በመሆኑ ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ ብለን ለማለፍ እንገደዳለን፡፡
የቻይና- ኢትዩ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን

ከፈረንሣይ መንግሥት 35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር፣ ለአዲስ አበባ ፈጣን የባቡር መስመር ግንባታና
አውቶብሶችን ለማስገባት ተጨማሪ 35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ከፈረንሣይ መንግሥት ተገኘ፡፡ ከፈረንሣይ
የልማት ኤጀንሲ 50 ሚሊዩን ዩሮ ባለፈው ዓመት ቀርቦ የነበረ ሲሆን፣ተጨማሪ የ35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር
ስምምነት እንዲፀድቅ ለፓርላማ ቀርባFል፡፡ ፈጣን የአውቶብስ መስመር ግንባታ በዊንጌት-ጎፋ ገብርኤል
አድርጎ እስከ ጀሞ የሚዘልቅ ነው፡፡ ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ወጪ 101.6 ሚሊዩን ዩሮ
ነው፡፡ ከፈረንሣይ የተገኙ ሁለቱ ብድሮች 85 ሚሊዩን ዩሮ የሚሆነውን ወጪ ይሸፍናሉ፡፡ የተቀረው
16.6 ሚሊዩን ዩሮ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደሚሸፍን ያመለክታል፡፡ ለአዲስ አበባ ቀላል
የከተማ ባቡር ፕሮጀክት 34 ኪሎ ሜትር ሲሸፍን፤ ከአዲስ አበባ ምስራቅ ወደ ምዕራብ እንዲሁም
ከሰሜን ወደ ደቡብ የባቡር ሐዲድ መስመር በመዘርጋት ነው፡፡ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ 475
ሚሊዩን ዶላር እንደሚሆን ይገመታል፤ከጠቅላላው የፕሮጀክቱ ወጪ 85 በመቶ የተገኘው ከቻይና
መንግስት በብድር ነው፡፡
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የውጪ ዕዳና መዘዙ፣ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ለአዲስ አበባ ቀላል የከተማ ባቡር

ፕሮጀክትን ዕውን ለማድረግ የወሰደው 439 ሚሊዮን ዶላር ወለድና የዋና ብድር ክፍያ ከሃምሌ ወር
2008 ዓ/ም ጀምሮ መክፈል የጀመረ ሲሆን፣ 28.93 ሚሊዮን ዶላር (685.5 ሚሊዮን ብር)፣መክፈሉን
መረጃው ያስረዳል፡፡ 2009ዓ/ም ጥር ወር ለዚሁ ብድር ወለድና የዋና ብድር ክፍያ 29.24 ሚሊዮን
ዶላር (692.7 ሚሊዮን ብር) መክፈል አልቻለም፡፡

{2} ከአዲስ አበባ-ጅቡቲ የኤሌትሪክ ባቡር፣ በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና
ሲቨል ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን 3.4 (በሦስት ቢሊዩን አራት መቶ ሚሊዩን) ዶላር ብድር
እየተገነባ ያለው 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው፣ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ የኤሌትሪክ ባቡር አዲስአበባ
ከተማን ከጅቡቲ ጋር ያገናኛል፡፡ በአንድ ግዜ 2760 ሰዎችን ጭኖ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም

3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር የመጎዝ አቅም እንዳለው መስከረም 26 ቀን
2009ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቦል፡፡ የአገር አቋራጭ የባቡር መስመር ዝርጋታ የአዲስ አበባ-

አዳማ-ድሬዳዋ-መኤሶ-ደወሌ-ጅቡቲ መስመር አንዱ ሲሆን 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡
የፕሮጀክቱ የግንባታ ወጪ 3.4 ቢሊዩን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን በአንድ ግዜ 4000 ቶን ጭነት
ያጎጉዛል ተብሎ ይገመታል፣እንዲሁም የባቡሩ ሃዲድ ጥንካሬ እስከ 3500 ቶን ክብደት ድረስ
መሸከም ይችላል፡፡ ግንቦት 2006 እኢአ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በ2004 ዓ/ም
የተጀመረው የሰበታ ደወሌ አካል የሆነው አንደኛው ከሰበታ መኢሶ፤ሁለተኛው ከመኢሶ እስከ ደወሌ
የባቡር መስመር ዝርጋታ ሃዲድ በማንጠፍ ስራው ተጠናቆል፡፡ከመኦሶ በድሬዳዋ አድርጎ ወደ ደወሌ
የሚዘረጋው 339 ኪ/ሜ ርዝመት ያለው የባቡር መስመር ፕሮጀክት በአራት ቢሊዩን ዶላር ወጭ
ሲኖረው፣ በጠቅላላው 740 ኪ/ሜ ይሸፍናል፡፡ በ2008 አ/ም ይጠናቀቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት
በህዳር 2010 ዓ/ም ተጠናቆል፡፡ ሥራ ተቆራጩ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን
ዋና ስራ አስኪያጁ ዩ ዋን ሊ ባቡሮቹ፤ ፉርጎዎቹና የሲጊናል ሲስተሞች በቻይና ደረጃ መፈብረካቸውን
አስታውቀዋል፡፡ ፕሮጀክቱ ለሁለት ሽህ በላይ የሠለጠኑ ሠራተኞችን የሥራ ዕድል እንደሚሰጥ የተገኘው
መረጃ ያመለክታል፡፡

የውጪ ዕዳና መዘዙ፣ ለአዲስ አበባ ጂቡቲ የባቡር ፕሮጀክትና ለተበደረው 2.5 ቢሊዮን ዶላር
የወለድና የግዴታ ክፍያ መክፈል የጀመረ ሲሆን ፕሮጀክቱ ግን ወደ ሥራ አለመግባቱ
ይታወቃል፡፡ በሃምሌ ወር 2008 ዓ/ም 35.47 ሚሊዮን ዶላር (784 ሚሊዮን ብር) መክፈሉ
ታውቆል፡፡ በ2009 ዓ/ም ጥር ወር 45 ሚሊዮን ዶላር (1.06 ቢሊዮን ብር) ለመክፈል
አልቻለም፡፡
{3} ከመቐለ-ታጁራ ወደብ ባቡር፣ የመቐሌ-ወልዲያ-ሀራ ገበያ ባቡር መስመር ልማት ግንባታ፣
አንዱ የሆነው አዋሽ-ኮምቦልቻ-ሃራ ገበያ ሲሆን 375 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡ የትግራይ
ክልላዊ መንግስት እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2015/16 - 2019/20) ሁለተኛው የአምስት አመት
እቅድ መሠረት የተቀመጠው ውጥን ደግሞ በአጭሩ እንቃኛለን፡፡ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር
ኮርፖሬሽን፣ከመቐለ-ታጁራ ወደብ በ3.2 ቢሊዩን ዶላር ለሚገነባው ባቡር መስመር የመሠረት ድንጋይ
ተቀምጦል፡፡757 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በሁለት ክፍል ተከፍሎ የሚካሄድ
ነው፡፡ የመጀመሪው ከመቐለ እስከ ወልዲያ (ሃራ ገበያ) የሚገነባው 368 ኪሎ ሜትር የባቡር መሥመር
በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ) የግንባታ ሥራ ተከናውኖል፡፡ ይህ ግንባታ 1.6
ቢሊዩን ዶላር ሲሆን ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር ተገኝቶል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ 389 ኪሎ ሜትር
የባቡር ሃዲድ መሥመር በቱርክ ኩባንያ ያፒ ማርከንዚ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በ1.7 ቢሊዩን ዶላር
የግንባታ ወጪ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ብድሩ በቱርክ መንግስትና ከክሬዲት ስዊስ እንደተገኘ
ተገልፆል፡፡ የባቡር መስመሩ ስሜን ኢትዩጵያን ከማዕከላዊ የአገሪቱ ክፍል የኢትዩጵያ ዋነኛ የወጪና ገቢ
ንግድ በር ከሆነው ጂቡቲ ወደብ ያገናኛል፡፡ በአፋር ክልል የተገኘውን የፖታሽ ማዕድን ወደ ትግራይ
ክልል በማጠቃለል ይህን የፖታሽና ሬድ ፖታሽ በማውጣት ከ250 እስከ 500 ሚሊዩን ዶላር የውጪ
ምንዛሪ የወያኔ መንግስት ለማግኘት እንደሆነ ሚስጥራዊ መረጃ አጋልጦል፡፡ አላና የፖታሽ ማዕድን ይዞታ
300 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ 200 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆነው ቦታ በፖታሽ
ማዕድን የተሸፈነ መሆኑ በጥናት ተረጋግጦል፡፡ አላና ፖታሽ በዳሎል 3.2 ቢሊዩን ቶን የፖታሽ ክምችት
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መኖሩን ጠናቱ ጨምሮ አረጋግጦል፡፡ የኖርዌ መንግስት ኢንቨስት ላማድረግ እቅድ አለው፡፡ በአፋር
ክልል የጨው ምርት ክምችትም በብዛት ይገኛል፡፡ የአንድ ቶን ፖታሽ ዋጋ 570 ዶላር የነበረ ሲሆን
ዋጋው በመቀነስ አሁን 280 ዶላር በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ ባቡር ፕሮጀክት፣ መነሻ
መቐለ ከተማ ሲሆን በአፋር ክልልና በአማራ ክልል ውስጥ በምትገኘው የሰሜን ወሎ ዞን ሃራ ገበያ አልፎ
ከአዋሽ ኮምቦልቻን ተሸግሮ ከሚመጣው የምስራቅ ክፍል የባቡር መስመር ጋር ፊት ለፊት ለመገናኘት
ይበቃል፡፡ የባቡር መሥመሩ 216 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው በአማራ ክልል ውስጥ 55 ኪ/ሜ፣
በአፋር ክልል ውስጥ 52 ኪ/ሜ እንዲሁም በትግራይ ክልል ውስጥ 108 ኪ/ሜ የግንባታ ሥራ
ይከናወናል፡፡ ፕሮጀክቱ 9 ዋሻዎችን ከሁለት እስከ 2.7 ኪ/ሜ (መንጨልፎ ዋሻ) ያካትታል፡፡ ፕሮጀክቱ
ትላልቅ ድልድዮችና 372 ትናንሽ፣ የእንሰሳትና የውሃ መተላለፍያ ድልድች አሉት፡፡ ከመቐለ-ታጁራ
ወደብ የባቡር ፕሮጀክት በጥናት ላይ ያልተመሠረተ በወያኔ የጠባብ ብሄረተኝነት ስሜት ላይ ያተኮረ
ብሄራዊ ኢኮኖሚውን ለዕዳ የዳረገና ያለጥናትና እቀድ የተከናወነ ፕሮጀክት ነው ፡፡
የውጪ ዕዳና መዘዙ፣በተመሳሳይ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር ፕሮጀክት፣ከቱርክ ኤግዚም ባንክ
እንዲሁም ከክሬዲት ስዊስ የተገኘው 1.165 ቢሊዮን ዶላር ብድር የወለድና ግዴታ ክፍያ በሃምሌ ወር
2008 ዓ/ም 18.73 ሚሊዮን ዶላር (413.66 ሚሊዮን ብር) ተከፍሎል፡፡ በ2009 ዓ/ም በጥር ወር
ሁለተኛው ክፍያ 22.41 ሚሊዮን ዶላር (530.92 ሚሊዮን ብር) መክፈል አልተቻለም፡፡ በአጠቃላይ
የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት ብድር 5 ቢሊዩን 4 ሚሊዩን ዶላር እንደሆነ ሂሳቡን ማስላት
ይቻላል፡፡ በተመሳሳይ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር ፕሮጀክት ሥራ ቆሞል ያለጥናት የተጀመረ ሥራ
ውጤቱ የሃገር ኪሳራና ለሙስና የተጋለጠ ነው፡፡
ተጨማሪ የባቡር ፕሮጀክቶች ዕቅድና ብድር የሚፈላለግላቸው ውስጥ፣ {4} ሰበታ-ኢጃጅ-ጅማ-

ጉራፈርዳ-ዲማ/ጅማ- በደሌ ፕሮጀክት ደግሞ 740 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው ኢትዩጵያን
ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያገናኝ ይሆናል፡፡ {5} የሞጆ-ሻሸመኔ/ሃዋሳ-ኮንሶ-ወይጦ-ኮንሶ ሞያሌን
እንዲያገናኝ የሚገነባው የባቡር መስመር ኢትዩጵያን ከኬንያ ጋር የሚያስተሳስር ይሆናል፡፡

ዘመናዊ የባቡር አካዳሚ፣‹‹ባቡር ኮርፖሬሽን በ300 ሚሊዩን ብር የባቡር አካዴሚ ለመገንባት
ከሚያስፈልገው ወጪ ውስጥ 14.5 ሚሊዩን ዶላር (100 ሚሊዩን ዩዋን) በብድር ከቻይና መንግስት
ተገኝቶል፡፡ የዚህ ብድር ስምምነት የቻይና ምክትል ፕሬዚዳንት ሊ ዩዋንቻኦና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት
ትብብር ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተ ጋር ተፈራርመዋል፡፡ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
በ300 ሚሊዩን ዶላር ዘመናዊ የባቡር አካዳሚ ሊገነባ ነው፡፡ አካዳሚው የሚገነባው ከአዲስ አበባ ውጪ
ሆኖ በአዲስ አበባ-ጂቡቲ ምድር ባቡር መስመር አቅራቢያ እንደሚያርፍና ማሠልጠኛው
በውስጡ፣ዘመናዊ የባቡር ምሥለ በረራ (ሲሙሌተር)፣ የመገኛኛ መሣሪያዎች፣ የባቡር ማስተር(ሹፌር)፣
የመገናኛና የባቡር ትራፊክ ማኔጅመንት፣ የጥገና ቴክኒሻያንነትና ተያያዥ ሥልጠናዎች እንደሚሰጥ
የኮርፖሬሽኑ ኃላፊ ገልጸዋል፡፡ በተመሣሳይ ሁለት የቻይና ኩባንያዎች የባቡር ትራንስፖርትና ጥገና
አገልግሎት ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ለመስጠት በ110 ሚሊዩን ዶላር ክፍያ ለሦስት
ዓመታት ውል ፈፅመዋል፡፡ በቻይና የአንድ ዓመት ሥልጠና የወሰዱ ኢትዩጵያውያንን የሥራ ላይ
ሥልጠና በመስጠት የማብቃት ኃላፊነትም ተጥሎባቸዋል፡፡ እንዲሁም የኢትዩጵያ ምድር ባቡር
ኮርፖሬሽን 252 ኢትዩጵያውያንን ለአንድ አመት በቻይና ለማሠልጠን 250 ሚሊዩን ዶላር ማውጣቱ
ይታወቃል፡፡
የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ዋና ስራ አስፈፃሚ የነበሩት ዶክተር ጌታቸው በትሩ ለተለያዮ የባቡር
መሠረተ ልማት ፕሮግራሞች ከተለያዩ አገራቶች የተወሰደው ብድር ክምችቱ ከፍ ማለቱና የብድር ወለድ
መክፈል በመጀመሩ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጫና ውስጥ መግባቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥር
15 ቀን 2009 ዓ/ም ገልቷል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የዕዳ ክምችት በ2008ዓ/ም መጨረሻ ከነበረበት
95.97 ቢሊዮን ወደ 102.5 ቢሊዮን ብር ከፍ ብሎል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከውጭ አገር ባንክ
የተወሰደ ብድር ክምችት ከነበረበት 71.2 ቢሊዮን ብር ወደ 76.37 ቢሊዮን ብር አድጎል፡፡የምድር ባቡር
ኮርፖሬሽን ከአገር ውስጥ ባንክ በቦንድ ሽያጭ የተወሰደ የረዥም ጊዜ ብድር በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ
ላይ ከነበረበት 15.4 ቢሊዮን ብር ወደ 17.6 ቢሊዩን ብር ዕድገት አሳይቶል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
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የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ኪሳራ 1.8 ቢሊዮን ብር ደርሶል፡፡ በአገሪቱ የባቡር ፕሮጀክቶች ያዋጭነት
ጥናት ሳይደረግ በዘፈቀደ በብድር ገንዘብ በመስራት ህዝቡን ዕዳ ከተው፣ ለቻይና መንግሥ ት ወለድ
አግድ አስይዘውና ዘርፈው ከመጡበት ሃገረ-እንግሊዝ ሸሽተው ተሰደዋል፡፡ የወያኔ መንግሥትና የምድር
ባቡር ኮርፖሬሽኑን የተወሰነ ድርሻ ለባህር ማዶ ኢንቨስተሮች ስም ለቻይና መንግስት በመሸጥ የዕዳ
ጫናቸውን ከመቀነስ ሌላ አማራጭ የላቸውም፡፡ ‹‹የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ በኢትዩጵያ!!!››
እንደዛ ነው፡፡
ሃገረ ግሪክ የባህር ወደቦቾን፣ ኤርፖርቶቾንና ሜጋ ፕሮጀክቶቾን በአለባት ዕዳ ጫና ምክንያት
ፕራይቬታይዝ አድርጋለች!!! በሃገረ ግሪክ መንግሥታዊ የህዝብ ኃብቶች የነበሩ የአውሮፕላን

ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣ የቀለበት መንገድና ፈጣን መንገዶች፣ የውሃ አገልግሎት፣ የኤሌትሪክ
አገልግሎት፣ መንግሥታዊ ባንክ መጠባበቂያ ገንዘብ፣ መንግሥታዊ ሪል እስቴት ወዘተ ለግሪክ
አበዳሪ አገራቶች ፕራይቬታይዝ ተደርገዋል፡፡ የግሪክ ፒራኢዮስ የባህር ወደብ5 ለቻይና ኮስኮ
የመርከብ ኮርፖሬሽን በ368.5 ሚሊዮን ዮሮ ለሰላሳ ስድስት ዓመታት ሊዝ ኮንትራት
በፕራይቬታይዜሽን ተሸጠ፡፡ እንዲሁም 14 የግሪክ የአይሮፕላኖች ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣6
የጀርመን ካንፓኒዎች በፕራይቬታይዜሽን ገዝተዋል፡፡ ስምምነቱ የዓለም ዓቀፍ አበዳሪዎች ፍላጎት
የመንግሥታዊ ኃብቶች ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዘዋወር ብሎም የ86 ቢሊዩን ፓውንድ እዳ ለመክፈል
የተደረሰ የአቴንስ ስምምነት ነበር፡፡ የፍራንክ ፈርት ኤርፖርት ኦፕሬተር ፍራፖርት በ1.23 ቢሊዮን
ፓውንድ የ40 ዓመታት ሊዝ ኮንትራት ፈፅመዋል፡፡
እኛ ለመሞት፣ ወያኔ ለመግደል ዝግጁ ነው!!! የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አፈሙዝህን ወደ ወያኔ
አዙር!!!

ለኢትዮጵያ ዮኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን ለውይይት የቀረበ አጭር የዕዳ ዳሰሳ
ጥናት!!!ይቀጥላል፡፡
ምንጭ
{1} 24 December 2017
{2} 6 December 2017
{3} 20 December 2017
{4} 17 December 2017
{5} Workers protest as Greece sells Piraeus Port to China COSCO Angeliki Koutantou
{6} Germans take over 14 Greek airports in privatization deal/ 15 Dec, 2015 12:27
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ምዕራፍ {10}
ቻይና-ኢትዩ ቴሌኮም!!!‹‹የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ!!!››

‹‹ሎሚ ተራ ተራ፣ ሎሚ ተራ ተራ
የእማምዬን ነገር፣ ወጣቶች አደራ!!!››
‹‹የዓለም የገንዘብ ድርጅት ሃላፊ ክርስቲያን ላጋርድ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከውድቀት ለማዳን
መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች አየር መንገድ፣ ኢትዩጵያ ቴሌኮም፣ መብራት ኃይል፣ መርከብ ድርጅት፣
የባቡር ኮርፖሬሽን ወዘተ በከፊል ወይም በሙሉ ለግሉ ዘርፍ ፕራይቬታይዝ እንዲደረጉ ምክረ
ሃሳባቸውን አቅርበዋል፡፡›› የምጣኔ ሃብት ጠበብት ትንበያ መሠረት ወደፊት በማስረጃ የሚረጋገጥ ሃቅ
ይሆናል፡፡ የምጣኔ ሃብት ጠበብት ዘገባ መሠረት ‹‹የብዙ ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታዎች የግድቦች፣ የባቡር
ዝርጋታ፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች፣ የመስኖ ፕሮጀክቶች፣ የስታዲየም ግንባታዎች፣ የመንገድ ግንባታዎች፣
የአይሮፕላን ማረፍያዎች፣ የኮንዶሚኒየም ግንባታዎች፣ የከተማ ማፍረስና የልማት ተነሽዎች ወዘተ
ሥራዎች የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ለማትችል አገር የዕዳው ጫና ከፍተኛ በመሆኑና መንግሥት እነዚህን
ሜጋ ፕሮጀክቶች ለማስፈፀምና ለመቆጣጠር አቅም፣ እውቀትና ችሎታ ስለሌለው በሙስና በሌብነት
የፕሮጀክቶቹ ሥራ ከመጠናቀቁ በፊት ከፍተኛ ወጪ በመከፈሉ ለኪሳራ ተዳርጎል፡፡ በሃገሪቱ ጥልቅ
ሙስናና የሙስና ተሃድሶ በመንግሥት ሹማምንቶችና የጦር አበጋዞች መተግበሩ ያሳውቃሉ፡፡›› ጠበብቶቹ
በመቀጠልም ‹‹ከሃገሪቱ ወደ ባህር ማዶ አገራት በዓመት 2 ቢሊዮን ዶላር ወደ አውሮፓና አሜሪካ
የሚደረግ የገንዘብ ኩብለላ/ካቲታል ፍላይት ምክንያት፣የውጪ ምንዛሪ ችግር መከሰቱ፣ የውጭ ምንዛሪ
የሚያስገኙ ለሃገሪቱ የወጪ ንግድ ዋነኛ ምርቶች ወርቅ፣ የቁም እንሰሳት፣ ቡና፣ ጫት፣ ወዘተ በህገ ወጥ
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መንገድ በድንበር አቆርጠው መውጣት የተነሳ የውጪ ንግድ ገቢያችን አናሳ መሆን፣ የመንግሥታዊው
ዘርፍ የግሉን ዘርፍ ሥራ መንጠቅ፣ የወታደራዊው ወጪ ከዓመት ዓመት መጨመር፣ የአስቸኮይ ጊዜ
አዋጅ፣ የግድያና የእሰራት ስርዓት የውጭ ጎብኝዎችን እንዲቀንሱ ማድረግ በቱሪዝም ዘርፍ ይገኝ የነበረው
የውጪ ምንዛሪ መንጠፍ፣ የቱሪስት ቁጥር መቀነስ፣ ወዘተ የሃገሪቱን ዜጎች በማፈንና የመሬት ነጠቃ
ያስከተለው ህዝባዊ አመፅ ቀጣይነት የተነሣ የውጭ ሃገር ኢንቨስተሮች የመውጣት አደጋ ማስከተሉ
አይቀርም፡፡ ምክረ ሃሳባቸው መሰንዘራቸው ሳይታለም የተፈታ ነው›› የምክረ-ሃሳባቸው ማጠቃለያ
ይሆናል ብለው ጠበብቶቹ የተስማሙበት ‹‹በመላ ሃገሪቱ ዜጎች በህገ-መንግሥት፣ ህዝብ በመረጠው
ስርዓት ከሆነ ያለው ለምን ዜጎች በወታደራዊ እዝ ስር ማስተዳደርና አስፈለገ፣ሰለዚህ ፊዴራላዊና
ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር አለ ለማለት አያስደፍርም፡፡ የውጪ ሃገር ባንኮች ገብተው መስራት የውጪ
ምንዛሪ ችግራችሁን የመፍቻ አንዱ መንገድ መሆኑን ከሌሎች የአፍሪካ አገራቶች መማር ይጠቅማል፡፡
ስለዚህም መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች ኢትዩጵያ ቴሌኮም፣ መብራት ኃይል፣ መርከብ ድርጅት፣
የባቡር ኮርፖሬሽን ወዘተ በከፊል ወይም በሙሉ ለግሉ ዘርፍ ፕራይቬታይዝ በማድረግ ገንዘብ ማግኘት
እንደሚቻል ምክረ ሃሳባቸውን አቅርበዋል፡፡›› እንላለን፡፡
ኢትዩጵያ ቴሌኮም በፕራይቤታይዤሽን ሲኖ ኢትዩጵያ ቴሌኮም
የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ማቆቆሚያ ኅዳር 19ቀን 1989 ዓ/ም ላይ በወጣ ነጋሪት ጋዜጣ “
ኮርፖሬሽኑ የተቆቆመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፤1) የመንግስትን የልማት ፖሊሲና ቅድሚያ
ትኩረት መሠረት በማድረግ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ማቆቆም፣ማካሄድ፣መጠገንና ማስፋፋት፤
2) የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የቴሌፎን፣የቴሌክስ፣የቴሌፋክስ እና ሌሎች የኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን
መስጠት፤ 3) የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ተቀብሎ ማስተላለፍን ጨምሮ በተቀናጀ የኢንፎርሜሽን
ቴክኖሎጂ የሚሰጡ የኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን መስጠት፤ 4) የቴሌኮሙኒኬሽንና ተዛማጅ
መሣሪያዎችን መጠገን፣መገጣጠምና ማምረት፤ 5) ለቴሌኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች የሥልጠና አገልግሎት
መስጠት፤6) ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎችን ማካሄድ፡፡
ካፒታል፡- ለኮርፖሬሽኑ የተፈቀደለት ካፒታል ብር 1,473,980,578 (አንድ ነጥብ አራት) ቢሊዩን ብር
ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 480,459,578 ብር በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍላል፡፡” ይላል:: ኮርፖሬሽኑ
የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በማንሸራሸር የግብርና፣ የኢንደስትሪና የአገልግሎት ዘርፎችን
እውቀትን ለዜጎች በማስረጽ፣ ቢዝነስን፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ የሳይንስ፣ የጤና፣ ትምህርት
ማስፋፋትና ማሰራጨት ዋና ሥራው እንደሆነ ይታመናል፡፡ ከተቆቆመበት ዓላማ ውጪ ዘጎቹን መሰለል፣
በስልክ ጆሮ መጥባት የፊርማቶሪ ሥራ እንዲከውን አልነበረም፡፡ የቻይናና የኢትዩጵያ መንግስት በዚህ
የስለላ ስራ ላይ በመጠመዳቸው ምክንያት የተነሳ 84 በመቶ የሚሆነው የሃገሪቱ ዜጋ የኢንተርኔት
ተጠቃሚ መሆን አልቻለም፡፡ በዓለማችን በኮምፒውተር መረብ ያልተገናኙ ሃገራት ዜጎች ቁጥር መኃል
ኢትዩጵያ (84%)፣ይፋ አድርጎል፡፡የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ይባል የነበረው አሁን ኢትዩ
ቴሌኮም በመባል ይታወቃል፡፡ በኢትዩጵያ አጠቃላይ የቴሌኮሙንኬሽን አገልግሎት ማለትም የስልክና
የኢንተርኔት አገልግሎቶችና ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት በመስጠት ይታወቃል፡፡ በኢትዩጵያ መንግስት
ሞኖፐሊ ፣በብቸኝነት ተጠቃሎ በንብረትነት ከተያዙ የህዝብ ሃብቶች መኃከል በገቢው ትልቅነት
በአንደኛ ደረጃ የኢትዩጵያ አየር መንገድ ሲሆን በመቀጠልም ኢትዩ ቴሌኮም በሁለተኛ ደረጃነት፣
ኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ኢትዩጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን ድርጅትና፣ ኢትዩጵያ መርከብ አገልግሎት
የመንግስት ንብረቶች በመሆን ይታወቃሉ፡፡ ኢትዩ ቴሌኮም የአመት አጠቃላይ ገቢ 300 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለር (6, 000, 000 ,000 ቢሊዩን ብር) ፣ተንቀሳቃሽ ገቢ (Operating income) 3,308,636,000
ቢሊዩን ብር እንዲሁም አጠቃላይ ገቢ (Net income) 1,527,255,000 ቢሊዩን ብር ሲሆን፤ ‹ገንዘብ
የምትታለብ ላም› በመባል በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ኃይለማርያም ደሳለኝ በማለት
ያሞካሾሉ፡፡በእርግጥ ኢትዩ ቴሌኮምን የኢትዩጵያ መንግስት ያልባታል፣ የቻይና መንግስት የታለበውን
ይጠጣል፡፡ በአጠቃላይ የኢትዩ ቴሌኮም 22, 288 ሠራተኞች ያሉት ትልቅ ድርጅት ነው፡፡
የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን የቴሌፎን፣የቴሌክስ፣የቴሌፋክስ ማስፋፋት፣የቴሌቪዥን
ሥርጭትን በማዳረስ ረገድ ያስመዘገበው ዝግመታዊ ጉዞ በትንሹ ለመዳሰስ፣ የኢንተርኔት ተጠቃሚ 16
ሚሊዮን ህዝብ፣ የተንቀሳ ስልክ ፣ፌስቡክ ተጠቃሚ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ ፣ የቴሌቪዥን 2 ሚሊዮን
ህዝብ ተጠቃሚዎች ብቻ እናዳሉ ስናስተውል ሃገሪቱ ከለሌሎች የአፍሪካ ሃገሪት ጋር ስትወዳደር
ከመጨረሻዎቹ ተርታ እንደሆነች ይታወቃል፡፡
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በ2006 እኤአ የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን ከቻይና መንግስት ንብረት ከሆኑ ሦስት
ካንፓኒዎች ጋር ማለትም ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን፣ ሃዊ ቴክኖሎጂና የቻይና ዓለም ዓቀፍ ቴሌኮሙንኬሽን
ግንባታ ኮርፖሬሽን ጋር 1.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር (12,585,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር ስምምነት
ተፈራርሞል፡፡ “By 2005, China’s embassy in Addis Ababa hosted more high-level visits

than any Western mission and Chinese companies had become a dominant force
building highways and bridges, dams and power stations, cell phone networks, schools,
and pharmaceutical factories. Ethiopia’s trade minister said that “China has become our
most reliable partner.” China became involved in nearly every aspect of Ethiopia’s
economy. One agreement in 2006 with three Chinese companies is valued at $1.5 billion
in commercial suppliers’ credit at Libor (interbank lending rate) plus 1.5 percent to
develop cellular and 3G services across Ethiopia.” 1
Year

Com
Name

Project cost
USD

US
D$=Birr

Project cost
Birr

2006

ZTE

$1.5 billion

8.39

12,585,000,000

2008

ZTE

400,000,000

9.67

3,868,000,000

3.5
million

10/13/12

Huawei
and
ZTE
Huawei
and
ZTE

$1.3 –billion

18.6518

24,247,340,000

20 million

$1.6 billion

19.6511

31,441,760,000

20 million

2013

Total

4.8 billion

number
of mobile
telephone
users
1.5 million

Project objectives

Its work helped boost
the capacity of the
mobile-phone network 7
million
for the supply of 15
million wireless mobile
networks in Ethiopia
to improve
telecommunications
network
boosting the capacity of
Ethiopia's mobile-phone
network to 50 million
subscribers in 2015 from
20 million now

72,142,100,000

በአጠቃላይ ከላይ ከሠንጠረዡ እንደሚስተዋለው፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት
ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd.
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን
ኢትዬቴሌኮም) የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡ በሌላ ዜና
የቻይናኢትዬ ቴሌኮም ድርጅት ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን ከብሄረ-አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዲን)

የንግድ ድርጁት ጥረት ጋር በመሆን በባህርዳር ከተማ፤ በዓመት 3 ሚሊዩን የሚያመርት ጣና የሞባይል
ስልክ መገጣጠሚያ ፋብሪካ በመክፈት ህብረተሰቡ የውጭ የኢንተርኔት ድረ-ገፆችን እንዳይጠቀም
የሚያደርግ የሞባይል ምርት በ370 ብር ዋጋ በማስራጨት ላይ ይገኛሉ፡፡፡

የኢትዮቻይና በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና የባህል ግንኙነት ባለፈው ሁለት አስርት አመታቶች አጠናክረዋል፡፡
በ2007 እኤአ የተባበሩት መንግሥታት የስብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ የቻይና መንግሥትን የስብዓዊ
መብት ጥሰትና የእስረኞች ኢፍትሃዊ አያያዝ ባወገዘበት ጊዜ የአፍሪካ አገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ክሱን
ውድቅ በማድረግ አጋርነታቸውን አረጋገጡ፡፡ ቻይና መንግሥትም የህወሓት አንባገነን መንግሥት
በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን የስብዓዊ መብቶች ረገጣ አይቶ እንዳላየ በመሆን አሳለፈ፡፡ ቻይና
በአገራችን ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ተቃዋሚዎችን ድምፅ በማፈን በተሌ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን
ድርጅትን በመቆጣጠር የኢንተርኔት ድረ-ገፆችን በመዝጋትና በመሰለል፣ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ፌስቡክ፣
ቲውተር ዩቲውብ ወዘተ በማፈን፣ኢሣትና ሌሎች የሬዲዮ ስርጭቶችን ሞገድ እንዳይተላለፉ
በማድረግ፣የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት፣ቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE
Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. ድርጅቶች ለህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት

121

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍን ውስጥ በመሰለልና የሃገሪቱን ምስጢርና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን
በስለላ መረብ በማስገባት ከፍተኛ ጥቃት አድርሰዋል፡፡ በ2002ዓ/ም ህዝባዊ ዴሞክራቲክ ጋርድ፡ የመለስ
ዜናዊ ለማውረድ በተደረገው ሙከራ የታሰሩ ጀነራል መኮንኖች ብ/ጄ ተፈራ ማሞ፣ ብ/ጄ አሣምነው
ጽጌ፣ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ወዘተ የቻይና የስለላ መረብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው
የኢትዮጵያ ዜጎች እናስታውስ፡፡ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲና የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት በልማታዊ
መንግሥትነት ስም ቃልኪዳን አሰረዋል፡፡ ቻይና ካላት 1.3 ቢሊዮን ህዝብ 400 ሚሊዮን ዜጎቾ ከድህነት
ወለል በታች እንደሚኖሩና በቀን ከ 1 እስከ 2 ዶላር የሚያገኙ ደሃ ህዝቦቾን ለመታደግ የማትፈነቅለው
ድንጋይ የለም፡፡ ለዚህ ነው ቲንግ ሲያኦ ፒንግ ፣ድመቶ ጥቁር ትሁን ነጭ ግድ የለንም አይጦን ትያዝ
እንጂ!› ያሉት፡፡ It doesn't matter if a cat is black or white, so long as it catches mice. Deng
Xiaoping Quotes የእኛም የአበው ሰዎች ‹የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው!› ማለታቸው እንደሆነ
የአፍሪካን ማዕድን ኃብት ለመቀራመትና ኢኮኖሚውን በመቆጣጠር ‹ልማታዊ መንግስት› ስም
ዴሞክራሲን የሚያፍኑ የቻይናን ጭንብል ያጠለቁ የአፍሪካ መንግሥታት እንደ አሸን ፈልተዋል፡፡ ለዚህ
ነው የቻይናን የኢኮኖሚ ጥቅም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትን ካላስወገድን የወያኔን መንግሥት መጣል
አንችልም፡፡ የኢትዮጵያና ቻይና የጠነከረ የኢኮኖሚ የዓለም ዐቀፍ የንግድ የሁለትዮሽ ግንኙነት ከ3
ቢሊዮን ዶላር እንደሚበልጥ ይገመታል፡፡ የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት የቻይና ድራጎኖችን ብድር
ለማግኘት ይቆምጣል፡፡ እንደ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን እና የአሜሪካ ኢንስቲቲውት በ2016 እኤአ የቻይና
አጠቃላይ ኢንቨስትመንት ወጪ 20 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱን አስታውቀዋል፡፡“Ethiopia is

also relying heavily on Chinese loans to develop its foundations. For example,
the Tekeze River Dam in Tigray region, one of Ethiopia’s mega hydroelectric
projects and the highest dam on the African Continent, was built by the
Chinese. China is also financing new dams being built on the Omo River in
southwestern Ethiopia and the Grand Renaissance Dam on the Blue Nile River.
The Chinese have built most of the roads in Ethiopia, including the EthioDjibouti railway project, the telecommunications infrastructure, and the muchcelebrated light rail system in Addis Ababa. In fact, according to the Heritage
Foundation and American Institute, China’s total investment in Ethiopia in 2016
is over $20 billion.”2

የኢትዮጵያ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች መኃል አንዶ ስትሆን የሃገሪቱ
አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ40 እስከ 50 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር እንደሚደርስ ይገመታል፡፡ የኢትዮጵያ አየር
መንገድ፣ኢትዮ ቴሌኮምና የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች በራሳቸው
የሚያደርጉት የውጭ ብድር 10
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ ለዚህም ዋና ማስረጃ
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅትና ለኢትዮቴሌኮም እዳ የኢትዮጵያ
መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም
ማረጋገጡን በማስረጃ ቀርባል፡፡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት
በጥቅምት 2014እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን
ያንብቡ፡፡ ኢትዩጵያ በቻይና መንግስት ብድር ጫና የተነሳ ‹መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶቹ›፣ የኢትዮጵያ
አየር መንገድ፣ኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን፣ የመርከብ ድርጅት፣ የምድር
ባቡር ኮርፖሬሽን፣ በፕራይቬታይዜሽን በቅርብ ጊዜ እንደሚሸጡ አመላካች ጥናት ነው፡፡ ኢትዩጵያ
ያለባትን ጠቅላላ የዕዳ መጠን መንግስት በመደበቁ ምክንያትና ሀገሪቱ ዕዳውን ለመክፈል እማትችልበት
ሁኔታ ላይ መድረሶንና የዕዳው ቁልል ወደአደገኛ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ የጥናቱን ዝርዝር
ከድረ-ገፁ ያንብቡት፡፡
ግሪክ የባህር ወደቦቾን፣ ኤርፖርቶቾንና ሜጋ ፕሮጀክቶቾን በአለባት ዕዳ ጫና ምክንያት ፕራይቬታይዝ
አድርጋለች

በሃገረ ግሪክ መንግሥታዊ የህዝብ ኃብቶች የአውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣የቀለበት
መንገድና ፈጣን መንገዶች፣ የውሃ አገልግሎት፣ የኤሌትሪክ አገልግሎት፣ መንግሥታዊ ባንክ
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መጠባበቂያ ገንዘብ፣ መንግሥታዊ ሪል እስቴት ወዘተ በፕራይቬታይዜሽን ለግሪክ አበዳሪዎች በግሪክ
የፋይናንስ ሚኒስትር ተቆጣጣሪነት ተላልፎል፡፡
የግሪክ ፒራኢዮስ የባህር ወደብ (Greece sells Piraeus Port to China COSCO) ወደ እስያ
አገራቶች፣ ምስራቅ አውሮፓና ሰሜን አፍሪካ አገራቶች መተላለፍያ ሲሆን በ2014 እኤአ ብቻ 16.8
ሚሊዮን መንገደኞች ያጎጎዘና 3.6 ሚሊዩን ኮንቴይነሮች በጭነት ማጎጎዙ ታውቆል፡፡ የግሪክ
ፒራኢዮስ ፖርት ለቻይና ኮስኮ በመሸጡ የሠራተኞች ተቃውሞ ተቀሰቀሰ በሚል ርዕስ አንጀሊኪ
ኩታንቱ በፃፈው መሠረት ‹‹ አቴንስ (ሮይተር) ግሪክ ፒራኢዮስ ፖርት ለቻይና ኮስኮ የመርከብ
ኮርፖሬሽን በ368.5 ሚሊዮን ዮሮ ለሰላሳ ስድስት ዓመታት ሊዝ ኮንትራት በፕራይቬታይዜሽን
ተሸጠ፡፡ በስምምነቱም መሠረት 51 በመቶ ክፍያው ሲፈፀም ቀሪው 16 በመቶ በአምስት ዓመታት
ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ታውቆል፡፡

Workers protest as Greece sells Piraeus Port to China COSCO Angeliki Koutantou
ATHENS (Reuters) - “Greece sealed the sale of Piraeus Port Authority (OLPr.AT) to
China COSCO Shipping Corporation (601919.SS) on Friday, while striking dockworkers
protested against what will be the country’s second major privatization since late last
year. …Under the 368.5 million euro ($418.58 million) deal, signed on Friday by China
COSCO with Greece’s privatization agency, COSCO will buy 51 percent of Piraeus for
280.5 million and the remaining 16 percent for 88 million after five years and once it
completes investments of 350 million over the next decade. China COSCO Chairman Xu
Lirong, present at the signing, likened Piraeus Port to the ‘Argo’, the ship used by Jason
and the Argonauts. “Let the ship sail and bring the Golden Fleece,” Xu said, adding that
COSCO would invest in upgrading infrastructure at the port and that new jobs would
be created.
“China COSCO Shipping ... The total value of the COSCO contract is 1.5 billion euros
($1.70 billion), including additional investment, as well as revenues of 410 million euros,
dividends and interest Greece is expecting to collect under the 36-year concession deal
between Piraeus Port and the government.Piraeus Port Authority SA15.72
Privatizations, a major element of Greece’s bailouts since 2010, have produced revenue
of only 3.5 billion euros so far because of political resistance and bureaucratic hurdles.
Athens concluded a 1.2 billion euro airport leasing deal with Germany’s Fraport
(FRAG.DE) in December, hoping this would help the country meet this year’s target for
privatization proceeds of 1.9 billion euros. …In January, Greece named COSCO as the
sole bidder for Piraeus Port. Τhe port, a gateway to Asia, eastern Europe and north
Africa, handled 16.8 million passengers and 3.6 million 20-foot equivalent units (TEUs)
of containers in 2014. COSCO has been operating one of the port’s container terminals
since 2009 and is investing 230 million euros to build a second container terminal at
the port. ($1 = 0.8804 euros) Additional reporting by Lefteris Karag,(iannopoulos and
Renee Maltezou; Editing by Jane Merriman…Our Standards:The Thomson Reuters
Trust Principles. ”2
14 የግሪክ የአይሮፕላኖች ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣ የጀርመን ካንፓኒዎች በፕራይቬታይዜሽን 14 የግሪክ
የአይሮፕላኖች ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች ገዙ፡፡ ስምምነቱ የዓለም ዓቀፍ አበዳሪዎች ፍላጎት
የመንግሥታዊ ኃብቶች ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዘዋወር ብሎም የ86 ቢሊዩን ፓውንድ እዳ ለመክፈል
የተደረሰ የአቴንስ ስምምነት ነበር፡፡ የፍራንክ ፈርት ኤርፖርት ኦፕሬተር ፍራፖርት በ1.23 ቢሊዮን
ፓውንድ የ40 ዓመታት ሊዝ ኮንትራት ፈፅመዋል፡፡
Germans take over 14 Greek airports in privatization deal/ 15 Dec, 2015 12:27
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“A

plane is parked at the airport included in a big privatisation deal
between Greece and German airport operator Fraport, Thessaloniki,
Greece December 14, 2015. © Alexandros Avramidis / Reuters /…Greece
has signed its first major privatization deal granting control of over a
dozen regional airports to a German company. The agreement is part of
international creditors’ demands to privatize state assets to secure €86
billion in bailout funds for Athens. The €1.23 billion contract gives a 40year lease to the Frankfurt airport operator Fraport. The German firm
could upgrade and operate a cluster of airports, including those on the
popular tourist islands of Corfu, Mykonos, Rhodes and Santorini.”3
ምንጭ
{1} Ethiopia and China: How Two Former Empires Connected in the 20th CenturyDavid H.Shinn June 11, 2014
{2} Ethiopia is on a path to become Africa’s China in more ways than
one/Dec. 28, 2016/by Dee bdella
{3} Workers protest as Greece sells Piraeus Port to China COSCO Angeliki Koutantou
{4} Germans take over 14 Greek airports in privatization deal/ 15 Dec, 2015 12:27
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construction of roads throughout the country, managing nearly 70
percent of the roadwork in Ethiopia.”3
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ለተጓተተው የኮይሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ ብድር እንዲፋጠን ተጠየቀ
21 October 2018 ውድነህ ዘነበ
ለኮይሻ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ ፕሮጀክት የሚያስፈልገው የኃይድሮና የኤሌክትሮ
ሜካኒካል ሥራዎች ግዥ መዘግየት አሉታዊ ተፅዕኖ እየፈጠረ በመሆኑ፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር
ከቻይና መንግሥት ጋር በመነጋገር በፍጥነት የኮንሴሽናል ብድር እንዲያመቻች ተጠየቀ፡፡
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አብርሃም በላይ (ዶ/ር) መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም.
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር በጻፉት ደብዳቤ፣ የኮይሻ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት
የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራዎች በመዘግየታቸው በሲቪል ምሕንድስና ሥራ ላይ
አሉታዊ ተፅዕኖ ከመፍጠሩ ባሻገር፣ በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴም እንዲዘገይ እያደረገ ስለሆነ
ፕሮጀክቱ ለተጨማሪ ወጪና ተጨማሪ የክፍያ ጥያቄ እያስከተለ ነው ብለዋል፡፡
‹‹የተጀመረው የብድር ጥያቄ የኮንሴሽናል ብድር መሥፈርቶችን ያሟላ መሆኑ እንዲረጋገጥና ስምምነቱ
የሚፋጠንበት ሁኔታ ተመቻችቶ ውጤቱ ይገለጽልን፤›› ሲሉ ዋና ሥራ አስፈጻሚው በደብዳቤያቸው
ጠይቀዋል፡፡
በጊቤና በኦሞ ወንዞች ላይ የሚገነባው አራተኛው ኮይሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ 2,200
ሜጋ ዋት ኤሌክትሪክ ማመንጨት አቅም የሚኖረው ሲሆን፣ ለግንባታው 2.5 ቢሊዮን ዩሮ ይፈለጋል
ተብሏል፡፡
የዚህ ፕሮጀክት ዋና ሥራ ተቋራጭ ሆኖ ውል የገባው የጣሊያኑ ግዙፍ ኩባንያ ሳሊኒ ኢምሪጂሎ ኤስፒኤ
ቢሆንም፣ በፋይናንስ ችግር ምክንያት የኤሌክትሮና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራው ከሳሊኒ ተነጥሎ
ወጥቷል፡፡
የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራው ከሳሊኒ ጋር ተካሂዶ ከነበረው ስምምነት ተለይቶ
ሲወጣ፣ ወደፊት ክርክር እንዳያስነሳ ጥንቃቄ እንዲደረግ የውኃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር መመርያ
መስጠቱ ታውቋል፡፡
ሳሊኒ ይህንን የኮይሻ የኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የተረከበው ያለ ጨረታ ቢሆንም፣
የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራዎችን የሚያካሂድ ኩባንያ ለመምረጥ ጨረታ ወጥቶ
የኮንሴሽናል ብድር ማምጣት እንችላለን ያሉ ሰባት ኩባንያዎች ተወዳድረው ነበር፡፡
ከሰባቱ ኩባንያዎች ውስጥ በጊቤ ሦስትና በኮይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ውስጥ የተሳተፈው
የቻይና ግዙፍ ኩባንያ ዶንግ ፋንግ ኤሌክትሪክ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን አሸንፏል፡፡ የኤሌክትሮና
የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራዎች በአጠቃላይ 460.8 ሚሊዮን ዶላር የሚፈልጉ መሆኑን፣ በቀጣይ በሚኖሩ
ድርድሮች ዋጋው ሊቀንስ እንደሚችል በአብርሃም (ዶ/ር) የተጻፈው ደብዳቤ ያመለክታል፡፡ ነገር ግን ይህ
ከቻይና የሚገኘው ብድር በኮንሴሽናል ብድር ሥሌት መሆን ስላለበት፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር
ይህንኑ በፍጥነት እንዲያመቻች ተጠይቋል፡፡ የኮይሻ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት
በደቡብ ክልል በዳውሮና በወላይታ ዞኖች፣ እንዲሁም በኮንታ ልዩ ወረዳ መካከል ይገኛል፡፡
የፕሮጀክቱ የሲቪል ምሕንድስና እየተካሄደ ቢሆንም፣ የኤሌክትሮና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራዎች ጎን
ለጎን እየተካሄደ ባለመሆናቸው፣ በፕሮጀክቱ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እያሳደረ ነው ተብሏል፡፡ የምሥራቅ
አፍሪካ የኤሌክትሪክ ማመንጫ እምብርት ለመሆን እየሠራች ያለችው ኢትዮጵያ ከውኃ 50 ሺሕ ሜጋ
ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዮን ሜጋ ዋት፣ ከእንፋሎት አሥር ሺሕ ሜጋ ዋትና ከፀሐይ 100 ሺሕ ሜጋ ዋት
የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳላት መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ነገር ግን የተጀመሩ
ፕሮጀክቶች በዕቅድ መሠረት እየተጓዙ ስላልሆኑ፣ አሁን በማመንጨት ላይ የሚገኘው 4,260 ሜጋ ዋት
ኤሌክትሪክ ብቻ ነው፡፡
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ምዕራፍ {12}
‹‹የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2016 ዓ//ም ይጠናቀቃል!!!››
ክፍል አንድ

‹‹የወያኔ ቻይና፣ የወሬ ጡሩምባ
መሬት ቀዶ ገባ!!!››

አቶ አለማየሁ ተገኑ
ዶክተር ካሱ ኢላላ
አቶ ምህረት ደበበ
‹‹የሃይድሮፓወር ግንባታ በኢትዩጵያ!!!››በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ቁጥር በ2012 እኤአ
2.2 ሚሊዩን ህዝብ የኤሌትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ነበር፡፡ በ2017 እኤአ ከ100
100 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ
3 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ የኤሌትሪክ አገልግሎት ሲያገኝ 97 ሚሊዮን ህዝብ በጨለማ ውስጥ ይኖራል ሃቁ
ይህ ነው!!! በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ብዛት በ2006 እኤአ 1.1 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2007
እኤአ 1.3 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2008 እኤአ 1.6 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2009 እኤአ 1.7 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2010
እኤአ 1.8 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2011 እኤአ 2.0 ሚሊዩን ህዝብ እና 2012 እኤአ 2.2 ሚሊዩን ህዝብ
የኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ነበሩ፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር ተጠቃሚው ምን ያህል አናሳ
እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ቁጥር አመታዊ እድገት በመቶኛ
አነስተኛ እንደሆነ ከመረጃው ተነስቶ ማስላት ይቻላል፡፡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በጠ/ሚ ቢሮ
የኢኮኖሚ ዘርፍ ዋና አማካሪ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ የእንሰሳ ሃኪም ከምድረ እንግሊዝ የወያኔ ኢህአዲግን
ፖለቲካ የተቀላቀሉት በሎንዶን ከተማ በሞርኬጅ ገዝተውት ለነበረው ቤት አርባ ሽህ ፓውንድ (ለሠላሣ
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ዲናር!) ወያኔ በከፈለላቸው ጊዜ ሚስታቸውንና ልጃቸውን ጥለው ዕቃቸውን ሸክፈው ወደ ሀገርቤት
ተመልሰው የመለስ ዜናዊ አማካሪ የቤተመንግሥት ባለሞል በመሆን ሃገሪቱን ለባህር ማዶ እዳ ከዳረጉት
ሹማምንቶች አንዱ የሆኑት፡፡ አቶ አለማሁ ተገኑ መስኖና ኤሌትሪክ ሚኒስቴር፣ ጉዲፈቻ አማራ-ጠል
በመሆኑ የተሸሙ፣ ዕውቀት አልባና የሶቤት ህብረት ሰራሺ ኤሌትሪክ ወፍጮ፣ አቶ ምህረት ደበበ
የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ ቻይና ሠራሽ ሙሁር ሲሆኑ በሃገረ ቻይና
ዶክትሬታቸውን የሚሠሩ፣ በቦሌ ትልቅ ፎቅ ከወያኔ ሚስታቸው ጋር በመገንባት ላይ የሚገኙ የኮረንቲ
ኢንቨስተር ናቸው፡፡ ሦስቱ ለግል ጥቅምና ሥልጣን ሲሉ፣ ለሠላሣ ዲናር! ለቻይና ሃገሪቱን የሸጡና በእዳ
የነከሩ ስለመሆናቸው የፍርድ ቀን ሲመጣ ይህ ፁሁፍ ለምስክርነት ይበቃል፡፡ ረፒ የደረቅ ቁሻሻን ወደ
ኤሌትሪክ ኃይል በመቀየር 50 ሜጋ ዋት ኃይል ለማመንጨት 2.3 ቢሊዩን ብር ወጪ በ2005 መገንባት
ተጀምሮ በ2010 ሥራ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ በዝርዝር
ያሳያል፡፡
{1} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና ኢኮኖሚ
ልማት ሚኒስቴር IFIs/ Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ
ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም ዓቀፍ
ልማት ትብብር( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ African
Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment Bank (EIB)
etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት ዘርፉ አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል
ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ
ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period) አምስት ዓመታት መሆኑና፡፡
በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal) መክፈል
አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ3 እስከ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
The Sector’s Current Estimated Loan Portfolio የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የውጭ
ብድር
Borrowing Source

የብድር ምንጭ

IFIs/ Government on
Lending
Commercial Banks
Bonds
Supplier’s Credits
Total Current estimate

Loan Amount
US$ million

የዕዳ መጠን(ዩኤስ
ዶለር በሚሊዩን)
1,250
1,000
3,000
240
5,490

Repayment
Period
Years

Grace Period
years

Interest Rate %

የክፍያ ዘመን
በአመት
20

የእፎይታ ግዜ

የወለድ መጠን
በመቶኛ

5

5.00%

10
7
4

3
0
1

6.00%
5.00%
5.00%
(averages of categories used)

{2} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.0 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከተለያዩ የንግድ ባንኮች ብድር ተበድሮል፡፡
ከነዚህም ውስጥ የቻይናና የህንድ የንግድ ባንኮች ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የሀይድሮ ኤሌትሪክ ፓወር
መሠረተ ልማት ዝርጋታና ግንባታ የሚውል ብድር ተበድረዋል፡፡ የንግድ ባንክ ብድር (Commercial
Banks loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለአስር ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ
ግዜ ሦስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
{3} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር የቦንድ ብድር Bonds ከሃገር ውስጥና ከባህር
ማዶ ዲያስፖራ፣ከመንግስታዊና የግል ዘርፎች ቦንድ በመሸጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ የቦንድ ብድር (Bonds
loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለሰባት ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ ተበዳሪዉ የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 5 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ በኢትዬጵያ ባንኮች ከሚያበድሩት 27 በመቶ ለቦንድ ግዥ እንዲገዙ ግዳጁ
እንደተጣለባቸው ልብ ሊሉ ይገባል፡፡

135

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

{4} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 240 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር በዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች Supplier’s
credits በብድር እቃዎች ተበድሮ ገዥቶል፡፡ የዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች ብድር (Supplier’s credits)
ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ከ2 እስከ 4 ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ አንድ
ዓመት ነው፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ 4 እስከ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ የብድር አገልግሎት Debt Servicing: የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ
ኃይል የተበደረውን ገንዘብ ይሄ ሁሉ እዳ በአለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በመሆኑ የእዳ ክፍያው ከላይ
በተጠቀሰው የእፎይታ ግዜ ምክንያት ተበዳሪው ድርጅት ላይ ተፅዕኖ አያደርግም፡፡ ከዚህ በኃላ
የብዙዎቹ እዳዎች የእፎይታ ግዜ ያልቅና የእዳው ክፍያ ከ 2012/13 እኤአ በኃላ ጀመሮል፡፡ የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይልና የመንግስት የብድር ጫና በተለይም የመንግስት የእዳ አገልግሎት ጫና 67 በመቶ
በ2010 እኤአ እንደደረሰ ይታወቃል፡፡ በቀጣዬቹም አመታት ከ2013 እስከ 2018 እኤአ መከፈል ያለበት
የእዳ አገልግሎት የክፍያ መጠን በአማካኝ 250 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (5 ቢሊዩን ብር)ና ከዛም
በላይ ይሆናል፡፡

China Exim Bank loans Ethiopia 680 million USD for construction of Halele
Warabesa dam
$922,827,175.54 to Ethiopia in 2009 | ID: 1379

“ Description: On July 15, 2009, China and Ethiopia signed a 1.9 billion EUR deal
for the construction of the Gibe IV and Halele Werabesa dams, which are
expected to produce 2,150 MW. Preferential buyers’ credit and concessionary
loans from China exim bank will finance 85% of the project, and the Ethiopian
government will finance the remaining 15%. Including this agreement between
Sino Hydro Corporation Limited and the Ethiopian Electric Power Authority,
there were, at the time of writing, seven hydropower dams under construction
in Ethiopia with an aggregate capacity of over 5,000 MW. The Halele Werabesa
project is expected to commence construction in 2013 and to be operational in
2018 at the earliest. The project will cost between 650 and 700 million USD,
including the budget for a 79 km transmission line to carry generated electric
power, estimated at 2,300 GWH/year. Officials report that Ethiopia plans to
export excess electric power to Sudan, Djibouti, and Kenya. According to a
report by International Rivers, updated in 2013, China is no longer financing the
construction of the Gibe IV dam However, China is still on line to finance Halale
Werabesa with a 680 million USD loan, with Sinohydro as a contractor.”
‹‹በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2008-2012) ላይ እንደሰፈረው፣ ኢትዮጵያ በ2012
ዓ/ም አገራዊ ኃይል አቅሞን ወደ 17347 ሜጋ ዋት የማድረስ፣ የኤሌትሪክ አገልግሎት ሽፋኑም ወደ 90
በመቶ ከፍ ለማድረግ ግብ አስቀምጣለች፡፡ በተጨማሪም አሁን ሚታየው የኤሌትሪክ ኃይል ብክነት
ካለበት 22 ነትብ 3 በመቶ በ2012 ወደ 11 በመቶ ዝቅ ለማድረግ ታቅዶል፡፡… በአዲስ አበባ ኒቨርሲቲ
ቴክኖሎጅ ኢንስቲቲዮት የኤሌትሪካል ምህንድስና መምህር ዶክተር ጌታቸው በቀለ፣ ኢትጵያ ከ100
ዓመታት በፊት ኤሌትሪክ ማመንጨት መጀመሮንና ህም ኤሌትሪክ በኣለም ዓቀፍ ደረጃ መነጨ
ከሚባልበት ወቅት 30 ዓመታትን የዘጌ ብቻ መሆኑን ይናገራሉ፡፡ ይሁንኖ አገሪቱ በመቶ ዓመት ጊዜ
ውስት እኤአ 2005፣ አጠቃላይ የማመንጨት አቅም 814 ሜጋ ዋት የነፍስ ወከፍ ኃይል ድርሻም በሰው
3ነጥብ 8 ዋት ብቻ እንደነበር ያስታውሳሉ፡፡ ‹‹አሁን ላይ 814 ወደ 4100 በላይ ሜጋ ዋት የማመንጨት
አቅም ላይ ደርሰናል››ብለዋል፡፡››1
የኢሌትሪክ ኃይል ፕሮጀክት የኤሌትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅምን በ2007 ከነበረበት 2,220.5 ሜጋ
ዋት በ2012 ወደ 17,347 ሜጋ ዋት ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎል፡፡ በሃገሪቱ የኤሌትሪክ ኃይል
መቆራረጥና ችግር እስካሁን መፍትሄ አላገኘም፣በሃገሪቱ ያሉ ፍብሪካዎች ከፍተኛ ምርት ለማምረት
ያልቻሉት በኤሌትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግር እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ታላቁ የኢትዩጵያ የህዳሴ ግድብ፣
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ከኤሌትሪክ ኃይል ኤክስፖርት 636 ሚሊዩን ዶላር ገቢ እንደሚገኝ መንግስት በምናባዊ አኃዞቹ ገልፆል፡፡
ግድቡ ሲያልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር እንደሚቀረፍ፣ ድህነት እንደሚወገድ፣በቀን ሦስቴ እንደምንበላ፣
ወደ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች እንደምንዘል ወዘተ የተገባው ቃል ኪዳን ከአምስት አመት በኃላ፣
በ2012 እንደ ኢትዩጵያ አቆጣጠር፣ 636 ሚሊዩን ዶላር ገቢ ብቻ እንደምናገኝ ስንቶቻችን እናውቃለን፡፡
ይሄስ ቁጥር እውነት ይሆናል ብሎ የሚጠብቅ ካለ ይሳሳታል ግድቡ በታባለው ግዜ ያልቃል ወይ፣ ግድቡ
ከ2003 ተጀምሮ 2007 ይጠናቀቃል ተብሎ አላለቀም፡፡ እንደ ዓለም ባንክ ጥናታዊ ግምት ግድቡ
በ2023 እኤአ (2016እኢአ) በታቀደው መሠረት ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ፣ ዓመታዊው የግድቡ ውኃ
የመያዝ አቅምና መጠን ከጨመረና ሌሎች ችግሮች ካላጋጠሙት ኢትዮጵያ አንድ ቢሊዮን ዶላር
ከኤሌትሪክ ኃይል ሽያጭ ገቢ ታገኛለች ይላል ሙለር፡፡ የዓለም ባንክ ጥናት መሠረት ሃገሪቱ 1 ቢሊዮን
ዶላር ገቢ ታገኛለች እያለ፣ ወያኔ ደግሞ ከኤሌትሪክ ኃይል ኤክስፖርት 636 ሚሊዩን ዶላር ገቢ
እናገኛለን ይላል፡፡ የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት ገቢውን ያሳነሱበት ምክንያት ቀሪውን 364
ሚሊዮን ዶላር ለመዝረፍ የታለመ ነው፡፡ መረጃውን ከድረ-ገፁ ያንቡ፡-

Ethiopia’s Renaissance Dam – A mega dam with potentially mega consequences/By Haydar Yousif,
ThinkAfricaPress, December 4, 2012

World Bank Urges Ethiopia to Devalue Birr to Boost Exports, By William Davison, Bloomberg

24, 2014

July

“Lars Moller, the World bank’s chief economist in Ethiopia, told reporters today in the capital,
Addis Ababa. Ethiopia, the world’s most populous landlocked nation, may grow as much as 8.5
percent this year and next, the International Monetary Fund said last month. The nation earns
most foreign-exchange from state-owned Ethiopian Airlines, while coffee exports from Africa’s
largest producer of the beans are the highest grossing commodity. The World Bank estimates
Ethiopia could earn $1 billion a year from exporting electricity by 2023 if all of its hydroelectric
projects are completed as planned, Moller said. ’’ To contact the reporter on this story: William

Davison in Addis Ababa at wdavison3@bloomberg.net To contact the editors responsible for this
story: Nasreen Seria at nseria@bloomberg.net Paul Richardson, Sarah McGregor, Andres R.
Martinez
በዓለም ባንክ ጥናት መሠረት በ2023እኤአ ኢትዮጵያ ከኤሌትሪክ ኃይል ሽያጭ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ
ታገኛለች፡፡ እያለ፣ የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት በእኛ በ2016 ዓ/ም ደግሞ ከኤሌትሪክ ኃይል
ኤክስፖርት 636 ሚሊዩን ዶላር ገቢ እናገኛለን ይላል፡፡ ወያኔ ገቢውን ያሳነሱበት ምክንያት ቀሪውን
364 ሚሊዮን ዶላር ለመዝረፍ የታለመ ነው፡፡ በጥናቱ መሠረት የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ
ፕሮጀክት ሥራና የግድቡ የውኃ ሙሌት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2016 ዓ/ም እንደሚጠናቀቅ ከጅምሩ
ይታወቃል፡፡ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በ15 ዓመታት ውስጥ እንደሚያልቅ ጥናቱ ዋቢ ነው፡፡
ህዝቡ ለህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ገንዘብ እንዲያዋጣ፣ ቦንድ እንዲገዛ፣ እስክስታ እንዲወርድ፣ እንዲያቅራራ፣
እንዲሸልል በማድረግ ይዘርፉታል፡፡ ወያኔ የፖለቲካ ስልጣኑን ካጣ አገር ይፈርሳል ይለናል፣ ወያኔ
የህዳሴ ግድቡ ቦንዱን ለግብፅና ሱዳን በመሸጥ ገንዘቡን ዘርፎ ያሸሻል፣ ሃገሪቱን ለቻይናና ለውጪ
አገራት ብድር ዘፍቆት ይኮበልላል፣ ለስልጣናቸው ሱስ ሲሉ ምንም ነገር ይፈፅማሉ፡፡
የኤሌትሪክ ኃይል ለጎረቤት ሃገራት እየሸጠች ሲሆን በ2011እኤአ ለጅቡቲ መንግሥት የኤሌትሪክ ጅረት
ቆት መሥመር በመዘርጋት ኃይል አቅርቦት ለመሸጥ ችላላች፡፡በ2012 እኤአ ለሱዳን መንግስት የኤሌትሪክ
መሥመር በመዘርጋት ኃይል አቅርቦት ለመሸጥ ችላላች፡፡ እንዲሁም በ2017/18 እኤአ ለኬንያ መንግስት
የኤሌትሪክ መሥመር በመዘርጋት ኃይል አቅርቦት ለመሸጥ እቅድ አላት፡፡ አጠቃላይ የኤሌትሪክ ኃይል
አቅርቦት 7000 ጊጋ ዋት በስዓት ለማቅረብ በዚህ አስር ዓመታት ውስጥ እቅድ አለ፡፡ ዓለም ኣቀፍ
የኤሌትሪክ ኃይል አቅርቦት ሽያጭ ተወዳዳሪ ዋጋ ዩኤስ 0.07 ኪሎዋት በሰዓት በመሆኑ ለሃገሪቱ ተቀም
ያለ የውጪ ምንዛሪ ገቢ ያስገኛል፡፡ በአጠቃላይ በ2013 እስከ 2016 እኤአ የኤሌትሪክ ኃይል ሽያጭ ገቢ
ከ8 አስከ 10 በመቶ የኤስ 200 ሚሊነረ ዶላር በዓመት በአማካኝ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በ2017
እስከ 2020እኤአ የኬንያ የኤሌትሪክ ኃይል ሽያጭ ሲታከልበት እስከ 600 መቶ ሚሊዮን ዶላር ገቢ
ያስገኛል ተብሎ ተገምቶል፡፡
22. As the sector continues to expand its access program and connect more customers from
additional parts of the country, the domestic demand for electricity is expected to remain strong.
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The domestic demand is expected to reach nearly 9,000 GWh by end of this decade using the
sector’s moderate growth forecast.
23. Moreover, a large part of the future growth will also come from energy exports to neighboring
countries. The Djibouti interconnector has already started power trading (as of 2011) and the
Sudan interconnector began power trading in 2012. The Kenya interconnector is expected to being
trading in 2017/2018. The combined electricity export is expected to exceed 7,000 GWh by end of
this decade - the bulk of which would come from the Kenya interconnector (see table below). The
international sale of power is expected to be at competitive prices (approx. US$ 0.07/kWh) which
will bring significant foreign exchange revenue. Overall, it is anticipated that the sector’s
operating revenue will grow around 8-10% to US$ 200 million a year (on average) from FY20132016, growing to US$ 600 million FY2017-20 (after exports to Kenya start).

የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት ከኢትዩጵያ መስኖና ኤሌትሪክ ሚኒስቴር መረጃ መሠረት‹‹ኢትዩጵያ
ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዩን ሜጋዋት፣ ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከካርቦን
ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል ማመንጫዎች ከፍተኛ ኃይል ለማምረት ዕምቅ አቅም አላት›› ከወሬው
ባሻገር ያለው እውነት ግን የኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት ላይ ያሉ መልካዋከና፣ አዋሽ 1 እና 2፣
ተከዜ፣ ጣና በለስ፣ ግልገል ጊቤ 1 እና 2፣ ፊንጫ አመርቲ ነሼን ጨምሮ ሌሎችም የውሃና የንፋስ ኃይል
ማመንጫዎች ተደማምረው 2300 ሜጋዋት እና የግልገል ጊቤ ሦስት 1870 ሜጋዋት ጋር 4260 ሜጋ ዋት
አቅም ይኖራታል፡፡ የህዳሴው ግድብ 6000 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ግንባታ ሲጠናቀቅ 10
ሽህ ሜጋ ዋት አቅም ይኖራታል፡፡ ከሃገሪቱ ህዝብ 70 በመቶው በጨለማ ውስጥ ይኖራል ማለትም
የመብራት አገልግሎት አያገኝም፣በማለት ሚኒስትሩ ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ
አገልግሎት መሥሪያ ቤት በአሁኑ ወቅት 2 ሚሊዮን 500 ሽህ ደንበኞች እንዳሉት ገልፆል ስለዚህ
ከ100 ሚሊዩን ህዝብ ውስጥ 2.5 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ የመብራት አገልግሎት ይደርሰዋል ማለት ነው፡፡
የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ በውሃ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም በመጭዎቹ አምስት አመታት
ውስጥ 17 ሽህ ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጩ ፕሮጀክቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት አቅዳል፡፡
{1} የአባ ሳሙኤል ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በ1904ዓ/ም አዲስ አበባ ከተማ ወጣ ብሎ
አቃቂ ተገነባ፡፡ በኢትዩጵያ የመጀመሪያው የኤሌትሪክ ኃይል የሆነው ግድብ 7 ሜጋ ዋት፣የኤሌትሪክ
ኃይል ማመንጨት አቅም ነበረው፡፡ የአባ ሳሙኤል ኃይል ማመንጫ በብልሽት ምክንያት ላለፉት 40
ዓመታት ያህል አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶል፡፡ የኃይል ማመንጫው በ2007-2009 ዓ/ም እድሳቱ ግዜ
ተደርጎለት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅሙ 7 ሜጋ ዋት፣ በቻይና መንግስት እርዳታ የተሠራ ሲሆን
አጠቃላይ የግንባታው ወጪ 95 ሚሊዩን ዩዋን ነበር፡፡ ኮንትራክተር የቻይናው ፓወርና፣ቻይና ሁዋዶንግ
ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን በጋራ ነበር፡፡
{2} ጊቤ አንድ የኃይል ማመንጫ፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 184 ሜጋ ዋት፣ የፕሮጀክቱ
ወጪ አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ ኮንትራክተር
{3} ጊቤ ሁለት የኃይል ማመንጫ፣የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 420 ሜጋ ዋት፣ የፕሮጀክቱ
ወጪ አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ ኮንትራክተር
{4} ጊቤ ሦስት የኃይል ማመንጫ፣በደቡብ ክልል (ወላይታና ዳውሮ ዞኖች)፣(የግንባታው በ19999እኤአ
ተጀምሮ በ2009እኤአ ተጠናቀቀ፡፡ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 1870 ሜጋ ዋት ሲሆን (900
ሜጋ ዋት ኃይል በማመንጨት ላይ ይገኛል)፣ የፕሮጀክቱ ወጪ 1.5 ሚሊዩን ዩሮ አጠቃላይ የግንባታው
ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ የቻይና መንግሥት 60 በመቶ የኢትዩጵያ መንግስት 40 በመቶ ነበር፡፡
ኮንትራክተሮች ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ ኮንስትራክሽን (ሃገረ- ጣልያን)እና የቻይናው ዶንግ ፉንግ በጋራ
የተገነባ ነው፡፡
{5} ጊቤ አራት የኃይል ማመንጫ፣ደቡብ ክልል (በነገሌ ቦረና-ጉጂ ዞን) ገናሌ ዳዋ ኃይድሮ ኤሌትሪክ
ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት(2003-2009) የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 2150 ሜጋ ዋት፣
የፕሮጀክቱ ወጪ 2.67 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ቻይና 85 በመቶ
ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው (through preferential buyer's credit and concessionary loans)
ነው፡፡ የጊቤ አራት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዮጵያ ከቻይና በሲኖ
ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር 2150 ሜጋ
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ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ ለመስራት
2.67 ቢሊየን ዩኤስ ዶለር ተስማማች፡፡
{6} ገናሌ ዳዋ ኃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት፣ በኦሮሚያ ክልል በነገሌ ቦረና-ጉጂ ዞን
የሚገኝ ሲሆን፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 254 ሜጋ ዋት ሲሆን፣ የፕሮጀክቱ በ2003
ተጀምሮ በ2009 እኤአ ለመፈጸም ታቅዶ ነበር፡፡ የፕሮጀክቱ ወጪ 451 ሚሊዩን ዶላር ሲሆን፣
አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ አልተገለፀም፡፡ የቻይናው ጌሹባ ግሩፕ(ሲጂጂሲ)የፕሮጀክቱ
ኮንትራክተር በመሆን ይሰራል፡፡
{7} ተከዜ ኃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት፣ ትግራይ ክልል፣ ከ1994-2001 እኤአ የተሠራ
የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት ግድብ ሲሆን ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007 ዓ/ም ለማጠናቀቅ ታቅዶ
በመሬት መንሸራተት ችግር ምክንያት ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀው በ2009 ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ ስራው
የፕሮጀክቱ ወጭ በ1.5 ቢሊዩን ብር ወይም 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲደርስ 360 ሜጋ ዋት ያመነጫል
ቢባልም 75 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡ የፕሮጀክት ተቆራጭ
ኮንትራክተር የቻይናው ዳንግ ፉንግ ግሩፕ(ሲጂጂሲ) ነበር፡፡
ዳንግ ፉንግ፣ የቻይና ኩባንያና የተከዜ የኃይል ማመንጫ፣ ‹‹ጉዳት የደረሰበትን የተከዜ ኃይል ማመንጫ
ለመጠገን የቻይና ኩባንያ ማላሽ እየተጠበቀ ነዉ››የተከዜ ኃይል ማመንጫ ግንባታው በ2001ዓ/ም
ተጠናቆ ወደ ሥራ የገባው የተከዜ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እያንዳዳቸው 75 ሜጋ ዋት
የኤሌትሪክ ኃይልን ማመንጨት የሚችሉ አራት ተርባይኖች ሲኖሩት ፣ በአጠቃላይ 300 ሜጋ ዋት
የኤሌትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ቢታቀድም ከ75 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ከማመንጨት
ያልዘለለና በውሃ እጥረትም ምንም ማመንጨት ያልቻለ ነው፡፡ የተከዜ ኃይል ማመንጫ ተርባይኖችን
ለመጠገን ፣ዳንግ ፉንግ የተባለው የቻይና ኩባንያ ምላሽ እየተጠበቀ መሆኑን የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ ኃይል
ገለፀ፡፡ ድርቁ ባስከተለው የዝናብ እጥረት ግድቡ በቂ ውሃ ማጠራቀም ባለመቻሉ፣ እንዲሠሩ ከተደረጉት
ኃይል ማመንጫ ተርባይኖች ከአራቱ ሶስቱ ጉዳት ደርሶባቸው እንደነበር ተጠቁሞል፡፡ ሁለቱን
ተርባይኖች ለመጠገን ቀድሞ ጀኔሬተሮችን አምርቶ የገጠመው የቻይናው ዳንግ ፉንግ ኩባንያ ለጥገና
የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን አቅርቦ እንዲተክል የተጠየቀ እንደሆነ ተገልፆል፡፡
ኤስጂዲሲሲ፣ የቻይና መንግስት ኩባንያ ኤስጂዲሲሲ የተባለው የቻይና መንግስት ኩባንያ በ80 ሚሊዩን
ዶላር መቐለ፣ደሴ፣ባህርዳር፣ድሬዳዋን ጨምሮ በስምንት የክልል ከተሞች የኮንክሪት ማሠራጫ ግንባታ
በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ መስመር ከመለወጡ ጎን ለጎንም የትራንስፎርመር እድሳት ያከናውናል፡፡
ዘፉ( ZHEFU)፣ የቻይና ኩባንያ የተባለው ሌላው የቻይና ኩባንያ በ20 ሚሊዩን ዶላር፣ፓወር ቻይና
የሚባለው ኩባንያ ደግሞ በ160 ሚሊዩን ዶላር የአዲስ አበባን የኤሌትሪክ ኃይል ማሠራጫ መስመር
የመቀየርና አቅም የማሳደግ ኢኪፕመንት ኤንድ ቴክኖሎጅ ኩባንያ በኢትዩጵያ በጠቅላላው የሚታየውን
የኃይል ብክነት መጠን 20 በመቶ ያላነሰ ብክነትን ለመቀነስ በአሜሪካው ማኬንዚ ኩባንያ ጥናት
እየተደረገ መሆኑ ታውቆል፡፡
{8} የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት፣ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት
አቅም 6000 ሜጋ ዋት፣ የፕሮጀክቱ ወጪ 4.1 ቢሊዩን ዶለር ወይም (74,538,000,000 ቢሊዩን ብር)
አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ ኮንትራክተር ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ ኮንስትራክሽን(ሃገረጣልያን) እየተገነባ ያለ ነው፡፡ “The planning and implementation of this project has all been decided behind

closed doors. Its $4.8 billion contract was awarded without competitive bidding, for example, to Salini
Costruttori, an Italian firm favoured by the ruling party; Salini is also building the controversial Gibe III Dam
on Ethiopia’s Omo River.” የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት፣ በአፕሪል 27/2013 ቻይና

ለኢትዬጵያ ዩኤስ 1 ቢሊዩን ዶለር (18,180,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር ሰጠች፡፡ ብድሩም ከአዲስ
አበባ ወደ ህዳሴ ግድብ የኤሊትሪክ መስመር ዝርጋታ ለማገናኘት እንደሆነ ተገልፆል፡፡ የህዳሴው ግድብ
የፕሮጀክት ውጪ ዩኤስ 4.1 ቢሊዩን ዶለር ወይም (74,538,000,000 ቢሊዩን ብር) ተገምቶ ነበር፡፡
በምዕራብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገነባ ግድብ ሲሆን 6000 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል
ያመነጫል ተብሎ ይገመታል፡፡ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በ4.8 ቢሊዩን ዶለር ያለ አንዳች ዓለም ዓቀፍ
ጨረታ ውድድር ለጣሊያኑ ካንፓኒ ለሳሊኒ ኮንስትሩቶሪ በህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት ተሰጠ፡፡ ሳሊኒ
የግልገል ጊቤ 3 ግድብ ፣በኦሞ ወንዝ ላይ መገንባቱ ይታወቃል፡፡ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዬጵያ
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ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ 6000 ሜጋዋት በማመንጨት፣ሃገሪቱ ከኢነርጂና ኃይል ሽያጭ በ2023 እኤአ
ለኢትዩጵያ በአመት አንድ ቢሊዩን ዶለር ወደ ውጭ ሃገር ኮረንቲ በመሸጥ ገቢ እንደምታገኝ የአለም
ባንክ የኢኮኖሚክስ ጠበብት አረጋርጠዋል፡፡ይህም የታላቁ የህዳሴ ግድብ፣የሃይድሮ ኤሌትሪክ ፕሮጀክቱ
ግንባታ በተባለው ግዜ ያለ አንዳች እንከን ከተጠናቀቀ እንደሆነ አሳስበዋል፡፡ ታላቆቹ የህዳሴ የባህር ማዶ
ኢትዩጵያኖቹ ዜጎች ዲያስፖራ በአመት ከአንድ እስከ 3 ቢሊዩን ዶለር ወደሃገር በመላካቸው ሊመሰገኑና
ድምፃቸው ሊሰማ በሃገራቸው ጉዳይ ከግድቡ በላይ ሊጮህላቸው ይገባ ነበር እንላለን፡፡ ዜጎቹን መመገብ
ያልቻለ መንግስት ሃገር የማሰተዳደር የሞራል ብቃት የለውም፡፡ ቀጥሎም የሚመሰገኑት የኢትዩጵያ
ገበሬዋች የቡና፣ የሠሊጥ የቅባት እህሎች፣ወዘተ ለውጭ ንግድ በማቅረብ ከ2 እስከ 3 ቢሊዩን ዶለር ገቢ
በማስገኘታቸው ነው፡፡ ወያኔ ሃገሪቱን በብድር ተብትቦ፣ ኢኮኖሚያዊ ኃብታችንን በእዳ በማስያዝ
ሃገሪቱን ለቻይና ወለድ አግድ አስይዞ መኮብለል ነው፡፡ ወያኔ የፖለቲካ ስልጣኑን ካጣ ሃገሪቱን ለባዕዳን
ሃገሮች ለቻይና፣ ለሱዳን፣ ለግብፅ ወዘተ ሸጦ ዶላር ዘርፎ መኮብለል ነው፡፡
ቻይና ለኢትዬጵያ ሃይድሮፓወር ፕሮጀክቶች ብድር፣ ቻይና ለኢትዬጵያ ከምትሰጠው ብድር በአመዛኙ
በብድር ሰጭው ፈቃድ ላይ የተመሠረተ ሲሆን የፕሮጀክቱ ሥራ ሙሉ በሙሉ የሚሰራው በቻይና
መንግስታዊ የግንባታ ድርጅቶችና ወይም መንግስት በሚቆጣጠራቸው ኢንተርፕራይዝስ እንደሆነ
ያሳውቃሉ ለምሳሌ ያህል በ2003 የተገነባው የአዲስ አበባ ቀለበት መንገዶች ልብ ይላሉ፡፡
• በ2002 እኤአ በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) በ224 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶለር የተከዜ ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007
ዓ/ም ተጀምሮ፣ በ2009እኤአ የተጠናቀቀው ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ ስራው (ፕሮጀክቱ
ወጭ) 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ነበር፡፡ ፕሮጀክቱ 360 ሜጋ ዋት ያመነጫል ቢባልም 75
ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡ ቻይና መንግሥት ያለጥናት ብድር
እያበደረና እራሳቸው እየሰሩ ሃገሪቱን በዕዳ ይዘፍቃሉ፡፡
• በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዬጵያ ከቻይና በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro
Corporation) ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር 2150 ሜጋ ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ
ሃይል ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ ለመስራት 2.67 ቢሊየን
ዩኤስ ዶለር ተስማማች፡፡ ቻይና 85 በመቶ ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው (through
preferential buyer's credit and concessionary loans) በመስጠት ነው፡፡
• ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 1 ቢሊዩን ዶለር (18,180,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር በአፕሪል
27/2013 ሰጠች፡፡ ብድሩም ከአዲስ አበባ ወደ ህዳሴ ግድብ የኤሊትሪክ መስመር ዝርጋታ
ለማገናኘት
እንደሆነ ተገልፆል፡፡ የህዳሴው ግድብ
ዩኤስ 4.1 ቢሊዩን ዶለር
(74,538,000,000 ቢሊዩን ብር) በምዕራብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገነባ ግድብ
ሲሆን 6000ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ያመነጫል ተብሎ ይገመታል፡፡ በዚህ ዓይነት
የረቀቀ ብዝበዛ፣ የቻይና መንግሥት በአፍሪካ አህጉር ላይ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት
ኢንቨስትመንት በማድረግ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ ብድር በማመቻቸት፣ የቻይና
ካንፖኒዎችም የግንባታውን ሥራ በመስራት ከፍተኛ ጥቅም ያገኛሉ፡፡ የቻይና መንግሥት
ዋናው ትኩረትም በአፍሪካ የታዳጊ አገሮች ውስጥ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በማካሄድ
ከአፍሪካ ጥሬ እቃዎች፣ ማዕድናቶች፣ ቤንዚን፣የግብርና ዘርፍ ምርቶች፣መያዣ ለአበደሩት
ገንዘብ እዳ ዋስትና በመያዝ አዲስ ዓይነት የረቀቀ ዘረፋ ያካሂዳሉ፡፡ የቻይና መንግሥት
ከአፍሪካ አንባገነን መሪዎች ጋር በመመሳጠር የህዝቦችን ስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች
እንዲረገጥና እዕያዩ እንዳላዩ በመሆን አሰቃቂ ምዝበራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ የቻይና
ኮምኒስት ፓርቲ በአገሩ ህዝብ ላይ የስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በመርገጥ በጉልበትና
ኃይል የሚገዛ መንግሥት ነው፡፡ የቻይና ካምኒስት ፓርቲ በብቸኝነት ብቸኛ አውራ ፓርቲ
በመሆን ወያኔንና የአፍሪካ መንግሥታትን በልማታዊ መንግስትነት በአንድ አውራ ፓርቲ
ለሃምሳና ሰባ ዓመታት በስዩመ እግዚአብሄር መንግስትነት እንዲገዙ የሚያማክሩና የሚያግዝ
ኃያል ሃገር ናት፡፡
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ (Chinese Export and Import Bank)

140

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ኢትዮጵያ በህወሃት/ ኢህአዲግ መንግስት ከ1991 እኤአ እስከ 2013 እኤአ ባለ 22 ዓመታት ውስጥ 1,550
ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ብቻ ማመንጨ~ ይታወቃል፡፡ በደርግ ዘመን 750 ሜጋዋት ጋር
ሲደመር 2,300 ሜጋዋት ደርሶል፡፡ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ ለኢትዮጵያ ዩኤስ 500 ሚሊዩን
ዶለር (9,090,000,000
ቢሊዩን ብር) የብድር ስምምነት አድርጋለች ገንዘቡም ለ15 የልማት
ፖሮጀክቶች ግንባታ ላይ ለማዋል ታቅዶል፡፡ ኢትዮጵያ የአምስት አመት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን
ዕቅድ መሰረት ለሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ግንባታ፣ ለፈርትላይዘር (ማዳበሪያ) ፋብሪካዎች፣
ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ፣ለ2000ሽህ ኪሎሜትር የባቡር መሥመር ዝርጋታና ለመንገድ ሥራ ግንባታ
እንደሚውል ታውቆል፡፡ ይህ ስምምነት የተፈፀመው ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ቻይናን በጎበኙበት
ግዜ ነበር፡፡ በአጠቃላይ ቻይና ለኢትዮጵያ ዩኤስ 4 ቢሊዩን ዶለር( 72,720,000,000 ቢሊዩን ብር)
ብድር በቴሌኮምኒኬሽንና ለመንገዶች መሰረተ ልማት ፖሮጀክቶች ግንባታ ብድሩ እንደሚውል
ተገልፆል፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ20,000 በላይ የሚሆኑ ቻይናውያንም በተለያዩ የግንባታ ዘርፎች ውስጥ
ተሰማርተው እንደሚገኙ ታዉቆል፡፡
የኢትዮጵያ የውጭ ብድር፡የውጭ ብድርና የኢኮኖሚ እድገት በተግባር የተፈተነና ተሞክሮን መሠረት
ያደረገ ሐቅ (External Debt of Ethiopia: An Empirical, Analysis of Debt and Growth) Dr. G.
Ramakrishna ዶ/ር ጂ.ራማክሪሽና፣ በጥናታቸው እንዳሳሰቡት ከሆነ፣ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት
የውጭ ብድር መጠን ትልቅ ድርሻ አለው፡፡ በዚህ ክልል ያሉ በዙ አገሮች የውጭ ብድር ድርሻ ወደ
ውጭ ሃገር ከሚላኩ ምርቶች (ኤክስፖርት)ከሚያገኙት ገንዘብና ከዓመታዊ አጠቃላይ የሃገር ውስጥ
ምርት ጭምር ሃገራቱ የሚበደሩት ፣የውጭ ብድር ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ይገመታል፡፡ በአፍሪካ
አህጉር የውጭ ብድር ከፍተኛ ጫና ለኢኮኖሚ እድገታቸው እንቅፋት ሆኖል፡፡ በአህጉሪቱ ላለ ለድህነት
ቅነሳና ለመዋቅራዊ ለውጥም ችግር ፈጥሮል፡፡ በአህጉሪቱ የውጭ ብድር ከፍተኛ ጫና የውጭ ንግድ
ለማስፋፋት አልቻሉም፣ሃገራዊ የቁጠባ ባህላቸውን አጥፍቶል፣የውጭ ምንዛሪ ችግር
አስከትሎል፣ምርታማነታቸው ቀንሶል ይላሉ፡፡
‹External debt magnitudes of larger proportion have been very common in Sub-Saharan Africa.
Many countries in this region have been struggling with debt burdens that outweigh their export
earnings, the growth rate and even level of their gross national products. The World Bank (World
Debt Tables, 1987-88, p.xix) reveals that “the external indebtedness of African countries is an
obstacle to the ‘restoration’ of the conditions needed for growth.” The huge debt burden acts as a
threat to the economic performance given the wide spread poverty and structural rigidities in
these countries. Sub-Saharan Africa continues to suffer from unacceptable levels of poverty and
heavy external debt burdens (IMF, 2001). Foreign debt burden is a symptom of serious problems
in the economy. An acute foreign debt implies, inter alia that the country is unable to finance its
impost, unable to garner its own savings, has exchange rate problems, and/or its productivity is
low. As a result, some nations have attempted to turn the tide by restructuring their economies
through structural adjustment programs. Unfortu-nately, the structural adjustment pro-grams
they followed have mostly faltered and countries are even more exposed to huge foreign debts
than ever before. Theoretical models on debt and growth have indicated a positive link between a
reasonable amount of debt inflows and economic growth. The implication of these models is that
capital scarce countries benefit in the wake of capital inflows. However, the literature also links
larger inflows of debt leading with lower economic growth. ›
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ምዕራፍ {13}
‹‹የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2016 ዓ/ም
ም ይጠናቀቃል!!!››
ክፍል ሁለት

ዶክተር ካሱ ኢላላ አቶ አለማየሁ ተገኑ
አቶ ምህረት ደበበ
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ የአገልግሎት ገቢ፣ የኢነርጂና ኃይል
ሽያጭ፣በአዲስ ኤሌትሪክ ኃይል የተገናኙ የመንደር ከተሞች እና የደንበኞች ብዛት (በሚሊዩን) ከ2006
እስከ 2012እኤአ አፈፃፀም ለመረዳት፤
(1) በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ በ2006 እኤአ 166 ሚሊዩን ዶለር፣2007
ዶለር፣
እኤአ 208
ሚሊዩን ዶለር፣2008እኤአ 202 ሚሊዩን ዶለር፣ 2009 እኤአ 164 ሚሊዩን ዶለር፣ 2010 እኤአ 132
ሚሊዩን ዶለር፣ 2011 እኤአ 137 ሚሊዩን ዶለር እና 2012 እኤአ 190 ሚሊዩን ዶለር ኤሌትሪክ
አገልግሎት ገቢ ተመዝግቦል፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ አናሳ እንደሆነ
መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ
እንደሆነ ከሠንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡
(2) በኢትዬጵያ የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ በ2006 እኤአ 2,408 ጊጋዋት በሰዓት፣2007
በሰዓት፣
እኤአ 2.799
ጊጋዋት በሰዓት፣2008እኤአ 2,966 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2009 እኤአ 3,132 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2010 እኤአ
3,264 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2011 እኤአ 4,218 ጊጋዋት በሰዓት እና 2012 እኤአ 4,578 ጊጋዋት በሰዓት
የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ተመዝግቦል፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር የኢነርጂና
ኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ገቢ አናሳ
እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ገቢ አመታዊ እድገት
በመቶኛ አነስተኛ እንደሆነ ከሠንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡
(3) በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ብዛት በ2006 እኤአ 1.1 ሚሊዩን ህዝብ፣2007 እኤአ
1.3ሚሊዩን ህዝብ፣2008እኤአ 1.6ሚሊዩን ህዝብ፣ 2009 እኤአ 1.7 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2010 እኤአ 1.8
ሚሊዩን ህዝብ፣ 2011 እኤአ 2.0 ሚሊዩን ህዝብ እና 2012 እኤአ 2.2 ሚሊዩን ህዝብ የኤሌትሪክ
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ደንበኞች ተጠቃሚ ነበሩ፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር ምን ያህል ተጠቃሚው አናሳ እንደሆነ መረዳት
ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ቁጥር አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ
እንደሆነ ከሠንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡
(4) በኢትዬጵያ በኤሌትሪክ የተገናኙ የመንደር ከተሞች 899 በ2006 እኤአ፣ 1,757 በ2007 እኤአ፣
3,363 በ2008 እኤአ፣ 3,763 በ2009 እኤአ፣ 5,163 በ2010 እኤአ፣ 6,000 በ2011 እኤአ እና 7,000
በ2012 እኤአ በኤሌትሪክ የተገናኙ የመንደር ከተሞች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ የመንደር ከተሞች ቁጥር ጋር
ሲወዳደር ምን ያህል ተጠቃሚው አናሳ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኤሌትሪክ የተገናኙ
የመንደር ከተሞች ተጠቃሚ ቁጥር አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ እንደሆነ ከሠንጠረዡ መመልከት
ይቻላል፡፡
(5) በኢትዬጵያ በአሃድ የኤሌትሪክ ገቢ በደንበኛ 2008 እኤአ 125.2 (በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2009 እኤአ
94.5(በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2010 እኤአ 73.1(በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2011 እኤአ 67.5(በዩኤስኤ ዶለር) እና
2012 እኤአ 85.2(በዩኤስኤ ዶለር) የኤሌትሪክ ገቢ በደንበኞች ተጠቃሚ ነበሩ፡፡
Ethiopia exporting 170MW electricity to neighboring countries
By Curated Content on Friday, September 19, 2014 @ 10:32 pm / (Nesru Jemal) “The
Ethiopian Electric Service (EES), a company leading the service delivery, said the nation
is currently exporting 170MW power to neighboring countries. Sudan, Djibouti and
Kenya are the three countries being provided with 100MW, 60MW and 10MW of
electricity respectively, EES Executive Officer, Biteweded Gebrealif, told Walta
Information Center. Ethiopia’s current cumulative power generation capacity stands at
2370MW, which according to the officer is enough to meet the national demand. The
power disconnection that occurs in the country is not because of power shortage but
due to problems in the installation of power carrying grids, he said. The power is being
exported at night, a time with no peak power requirements, and on the basis of a
program designed not to jeopardize local consumption, he indicated. In addition to
generating foreign currency, the power export would further cement Ethiopia’s
economic ties with neighboring countries, according to Biteweded. Ethiopia began
export of energy to Djibouti in May 2011 and Sudan in November 2012.”* Originally
published on EBC on Sept. 18, 2014
አፍሪካ አረጋቶች በ2012 እኤአ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤለትሪክ ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ፤
በኢትዮጵያ 57 ፣ ኬንያ 153 ኪሎዋት በሰዓት፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን 165 ፣ ኪሎዋት በሰዓት ነው፡፡
ስለዚህ የኢትጵያ ከ 100 ሚሊን ህዝብ ውስጥ 3 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ የቤት ውስጥ መብራት
ተጠቃሚ በሆነበት አገር ወደ ጎረቤት አረጋት በርካሽ ዋጋ የኤሌትሪክ ኃይል መሸጥ ፍትሃዊ አሰራር
አይደለም፡፡ የውጪ ምንዛሪ ለማግኘት ሲባል ዜጎችን በጨለማ ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ የኢኮኖሚ
ነፃነት፣ በሌለበት ሃገር የፖለቲካ ነፃነት የለም፡፡ ለእራስህ ማድረግ የማትፈልገውን ለሌሎች
እንዲደረግባቸው ማድረግ ኃጢዓት ነው፡፡ የእንጀራ እናት ጡጦ ማለት ዜጋህን በጭለማ እያኖርክ፣
የእምዬን ጡቶች እየጠቡት ጎረቤቶች በመብራት ሲቦርቁ፣ ሲማሩ ሲያነቡና ሲፅፉ ማለት ነው፡፡
የአንድ መንግሥት ፍህታዊ አሰራር የሚለካው የብሄራዊ ዶቦ ጥያቄን፣ የኢኮኖሚ ጥያቄን፣ የሥራ
ዕድል፣ ፍህታዊ የሃብት ክፍፍል፣ የክልሎች ፍህታዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ያለ አንዳች አድሎ ሲተገበርና
ክልሎች የክልላቸውን ኃብት ተጠቃሚ ሲሆኑ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ህገመንግሥታዊ
መብታቸው መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡
Ethiopia earns over $49mln from electric power sales to Djibouti, Sudan
“Ethiopia earned more than 3.8 billion birr from electric power sold during the past 10
months. The plan was to generate 4.7 billion birr, said Bizeneh Tolcha, public relations
head at the Ministry of Water, Irrigations and Electricity (MoWIE).
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More than 49.4 million US dollars of the total revenue was made from power exported
to Sudan and Djibout, he said. In addition to meeting local demands, Ethiopia has a plan
to sell electric power to neighboring countries once the power projects being built are
completed. Ethiopia and Tanzania had already signed power purchase deal which allows
the latter to buy 400MW from the east African nation. Kenya also showed interest to
buy 200MW and works on the construction of power transmission line project has been
launched by the Chinese firm China Electric Power Equipment and Technology (CET).
Expected to cost over 1.2 billion US dollars, the transmission line is financed by the
African Development Bank (AfDB). It runs about 1,045km, of which 445km is within
Ethiopia's territory and the rest in Kenya.
Sudan and Djibouti have also showed interest to buy addition power from Ethiopia.
Ethiopia is investing billions of dollars to construct a number of power plants including
what would be Africa's largest dam, the Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD).
GERD is currently over 58 percent complete and will have power generation capacity of
6,450 MW once it is completed. The construction of the dam will transform the
country's vision to become a leading power exporter in the East African region hub for
the renewable energy in Africa.Ethiopia's hydropower, geothermal, wind and solar
energy potentials are estimated up to 60,000 MM.” Addis Ababa, May 18, 2017 (FBC)
የሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ተግዳሮቶች የባለሙያዎች አስተያየት፡• ‹‹የኃይል ማመንጨት አጠቃቀም፣የማከማቻው፣የመቆጣጠሪያውና የማሰራጫ ሥራው
በአስቸኮይ በዘመናዊ መልኩ ካልተከናወነ ትርፍ የሌለው ፕሮጀክት ነው፡፡››
• ‹‹ ብዙዎቹ የኃይል ማመንጫዎች ኃይል የሚያቀርቡት ወደ አዲስ አበባ በመሆኑ፣ ኃይል
ረዥም ርቀት ሄዶ ለተጠቃሚዎች ማድረሱ ብክነት በመሆኑ ሌሎችም የኃይል ማመንጫዎች
አካባቢ ያሉ የከተማም ሆነ የገጠር አካባቢዎች የመነጨውን ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ
ማቀድ ይገባል፡፡… ኃይል ርቆ ከሄዱ በተለይ የሰርጭት ገመድ መርዘም ብክነት ያስከትላል››
• ‹‹ በአገሪቱ በ2003 ዓ/ም ከነበረው የ10 ሺ ኪሎ ሜትር የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ
ማስተላለፍያ መስመር፣ በ2009ዓ/ም 16ሺ 500 ኪሎ ሜትር ለማድረስ የተቻለ ቢሆንም
አሁን የሚመነጨውን ኃይል በሙሉ አገልግሎት ላይ ለማዋል የመስመር ዝርጋታ እድሳትን
የማስፋፋት ሥራ ከፍተኛ ሊሆን ይገባል፡፡››
‘’460 ሜጋ ዋት የኃይል ብክነት” ‹‹የኣለም አቀፍ ኢነርጂ ኤጀንሲ ጥናት እንደሚያመለክተው፤ኢትዮጵያን
ቸምሮ በአፍሪካ ከሚመረተው የኤሌትሪክ ኃይል ውስጥ ከ20 እስከ 25 በመቶ የሚሆነው ይባክናል፡፡
በኢትዮጵያ ከሚመረተው ኃይል ደግሞ 20 በመቶ እንደሚባክን ከዓመት በፊት ይፋ የተደረገው ይሄው
ጥናት ይጠቁማል፡፡ የብክነቱ መጠን በሜጋ ዋት ሲሰላምከ400 ሜጋ ዋት በላይ ነው፡፡ ይህ ማለት የበለስ
ወይም የግልገል ጊቤ 2 የኃይል ማመንጫ ከሚያመርቱት 460 ሜጋ ዋት ጋር የሚቀርብ ነው፡፡ …ለብክነት
ዋነኛው መነሻው ከደረጃ በታች የሆኑ የኤሌትሪክ ቁሳቁስ ወደ ሃገር ውስጥ መግባት ነው፡፡…በኢትዮጵ
እሰከ 37 በመቶ የሚሆነውን ኃይል የሚወስደው የቤት ውስጥ አገልግሎት ነው፡፡ በዚህ ረገድ ኤሌትሪክ
ምጣድ የሚወስደው የኃይል ፍጆታ እጅግ ከፍተኛና አሳሳቢ ሲሆን፣ ምጣዶቹ ከመስመር ከሚወስዱት
ኃይል ውስጥ ለሚፈለገው ግልጋሎት የሚውሉትም ከ50 እስከ 70 በመቶውን ብቻ ነው፡፡ ቀሪው ጥቅም
ሳይሰጥ ባክኖ ይቀራል፡፡ላለፉት 40 ዓመታት ማሻሻያ ይደረግበት ቢባልም አልተቻለም፡፡ …ኤሌትሪክ
ሞተሮቹ ከሚወስዱት ኃይል ጥቅም ላይ የሚውሉት 60 በመቶውን ብቻ ነው፡፡ ቀሪው 40 በመቶ
ከመስመር ቢወጣም ለሚፈለገው አገልግሎት የማይደርስና ባክኖ የሚቀር ነው፡፡ኢንዱስትሪዎቹ
የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች/ሞተሮች/ችግር ያለባቸውና ደረጃቸውን ያልጠበቁ አባካኝ ናቸው፡፡…
የዕቃዎቹ ማርጀትና በዘመናዊ እቃዎች አለመተካትእንዲሁም ቁጥጥር የማነስ ችግር ናቸው፡፡….ሌላው
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አሁን ያሉትን የማስተላለፍያ መስመሮች ያለውን የኃይል አቅም የሚሸከሙ እንዳልሆኑ ይጠቁማሉ፡፡
የመነጨውን ኃይል በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መልኩ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ማሻሻያዎች
ማድረግ፣ የአሠራር አቅምን ማጎልበትና ዘመናዊ መሆን የግድ ይላል፡፡ …የተለያዩ የኃይል ቆጣቢ
ቴክኖሎጂዎችንና የኃይል አስተዳደርና ሌሎች መፍትሄዎችን መተግበር ቢቻል ከሚባክነው ከ75 በመቶ
ሚሆነውን ኃይል ማዳን ይቻላል፡፡ ለመስመሮች እድሳትም የማድረግና ያረጁትንም የመቀየርና በዘመናዊ
መተካት እንዲሁም ለኤሌትሪክ ቁሳቄስ የኃይል ፍጆታ ደረጃ ማውጣት ብክነትን በመቀነስና በመከላከል
ረገድ የራሱ ፋይዳ አለው፡፡መስመሮችን ለመቀየር ከሚደረግ ጥረት ይልቅ በተጠናና ነባራዊ ሁኔታዎችን
ታሳቢ ባደረገ መልኩ ማከፋፈያዎችን መትከል፣ረጅም ርቀት ኃይል ተሸክመው የሚሄዱ ማስተላለፍያ
መስመሮችን ማቀራረብና በመሃል ኃይል መመገብ ችግሩን ያቃልላል፡፡….በአጠቃላይ እንደ ኤሌትሪክ
ማመንጨቱ ሁሉ ለስርችቱ ትኩረት ባይሰጥም የማስፋፍ ሥራዎች መጀመራቸውን፣ የማከፋፈያ
ጣቢያዎችና የመስመሮቹን አቅም የማሳደግ፣ እድሳት ማድረግና ያረጁትንም የመቀየር ሥራዎች ሊሠሩ
ይገባል፡፡››2
ኢትዩጵያ ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዩን ሜጋዋት፣ ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣
ከካርቦን ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል ማመንጫዎች ከፍተኛ ኃይል ለማምረት ዕምቅ አቅም አላት፡፡
ለአንድ አገር የኤሌትሪክ ኃይል ጥቅም ለኢንዱስትሪ ዘርፍ ለፋብሪካዎች፣ ለኢንዱስትሪ ፓርኮች
ወዘተ፣ ለግብርና ዘርፍ ለግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች፣ ለማዳበሪያ ፍብሪካ፣ ለጨው
ፋብሪካ፣ ለእህል ወፍጮ ፍብሪካ፣ ለዱቄት ፋብሪካ፣ ለዘይት ፋብሪካ፣ ለመኮረኒ፣ፓስታ፣ ዳቦ
ፋብሪካዎች፣ ለአገልግሎት ትራንስፖርት ዘርፍ ለኤሌትሪክ ባቡር፣ ለኤሌትሪክ መኪናዎች፣ ወዘተ
የኤሌትሪክ ኃይል በጣም አስፈላጊ ነው፡፡
ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤሌትሪክ ፍጆታ ኪሎ ዋት በሰዓት ድርሻ ፤ የሚያሳየው የአንድ ግለሰብ
አማካኝ የኤሌትሪክ ፍጆታ ማለትም ለቤት ውስጥ አገልግሎቶች የሚጠቀምባቸው የኤሌትሪክ
አንፑሎች፣ የምግብ ማብሰያ (ስቶቨ)፣ የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ፣ የቡና መፍጫ፣ የሽንኩርት መፍጫ
ና የጁስ መጭመቂያ ፣ የዕቃ ማጠቢያ ማሽን ፣ የአከላት መታጠቢያ ሻወርና ቦይለር፣ የልብስ
ማጠብያ(ዋሸንግ ማሽን)፣ የልብስ መስፍያ ማሽን (ሴንጀር)፣ ካውያ፣ የጸጉር መተኮሻ ማሽን፣ የጸጉርና
ጢም ማስተካካያ፣ ሪፍሬጄሬተር፣ ቴሌቪዝን፣ ራዲዮ፣ ኮንፒውተር፣ የቤት ማሞቂያ /ሂተር፣
የምንጣፍ መጥረጊያ፣ የተንቀሳቃሽ ስልክ ቻርጅ ማድረጊያ፣ የልጆች ጌም መጫውቻ፣ ወዘተ
በአጠቃላይ ለአንድ ግለሰብ የኤሌትሪክ ፍጆታ ኪሎ ዋት በሰዓት ድርሻን መለኪያ ነው፡፡ እናት
አገራችን የት ደረጃ ናት፡፡ የአንድ አገር መንግስት ለህዝቡ እነዚህን የቤት መገልገያ ቁሶች ከቀረጥና
ግብር ሳይከፍሉ እንዲስገቡ ማድረግ፣ ባህር ማዶ የሚገኙ ዲስፖራ ዜጎች በተለይ የቴሌቪዝን፣ ሬዲዮ፣
ተንቀሳቃሽ ሞባይሎች፣ ኮንፒውተሮች፣ ወዘተ ለትምህርት ቤቶችና ለህብረተሰቡ እንዲያዳርሱ
ማድረግ የጤና፣ ትምህርት፣ ከባቢ ዓየር ወዘተ ትምህርቶችን ለማስተማርና ማሰራጨት ይጠቅማል፡፡
የወያኔ ሹማምንቶች በትንሹ ሦስት መኪኖች፣ ቪላ ቤት፣ መሬት ወዘተ ጥቅማ ጥቅሞች ያገኛሉ፣
ስለዚህ ለህብረተሰቡ እነዚህን ቤት እቃዎች ያለ ቀረጥ እንዲገዙ ቢመቻች ጠቀሜታው ዘርፈ ብዙ
ነው፡፡ የክልሎች የኤሌትሪክ ኃይል ድርሻ ፍትሃዊነት ምን ያህል ነው፡፡ ኢትዩጵያ የትኞቹ ክልሎች
ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዩን ሜጋ ዋት፣ ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከካርቦን
ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል ማመንጫዎች ከፍተኛ ኃይል ለማምረት ዕምቅ አቅም አላቸው፡፡
የክልሎቹ በኤሌትሪክ ኃይል ሃብታቸው ምን ያህል ተጠቃሚ ናቸው፡፡ የክልሎች ከኢኮኖሚ
ተጠቀሜነትና የብሄራዊ የዳቦ ድርሻና የሥራ እድል ፈጠራ ፍትሃዊ አለመሆን ይታያል፡፡ በ2012
እኤአ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤለትሪክ ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ፤ በኢትዮጵያ 57 ፣ ቡርኪ
ናፋሶ 60 ፣ ሊቢያ 66፣ ኡጋንዳ 78፣ ቤኒን 91 ፣ ዴ/ሪ ኮንጎ 111 ፣ ጋምቢያ 122፣ ማላዊ 127 ፣
ናይጀሪያ 147 ፣ ቶጎ 147፣ ኬንያ 153 ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን 165 ፣ ኮንጎ 171 ፣ አንጎላ 233 .፣
ኮትዲቮር 238 ፣ ሞሪታንያ 254፣ ካሜሩን 255 ፣ ጋና 336፣ ሌሴቶ 345 ፣ ዚምባዌ 498 ፣
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ሞዛንቢክ 448 ፣ ኬፕቨርዴ 577 ፣ ዛምቢያ 592 ፣ ስዋዚላንድ 1052 ፣ ጋቦን 1029፣ ቦትስዋና 1603
፣ ናሚቢያ 1681 ፣ ሞሪሽየስ 1915 ፣ ደቡበ አፍሪካ 4047 ኪሎዋት በሰዓት ነው፡፡ የሃብታምና የደሃ
አገራቶች ዜጎች ልዩነታቸው በሚጠቀሙበት የኤሌትሪክ ዕቃዎች መገልገያ ዕቃዎችና ዓመታዊ የነፍስ
ወከፍ የኤለትሪክ ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ የአንድ አገር የእድገት ምልክት ነው፡፡ ቅርፁን
አጉልታችሁ ተመልከቱ፡፡

የስፔን አጠቃላይ የኤሌትሪክ ፍጆታ 243 ቢሊዮን ኪሎ ዋት በሰዓት ሲሆን 47 ሚሊዮን ህዝብ አላት
፡፡ በአንጻሩ የሰሃራ በታች ሃገራቶች አጠቃላይ የኤለትሪክ ፍጆታ 139 ቢሊዮን ኪሎ ዋት በሰዓት
ሲሆን 860 ሚሊዮን ህዝብ አሎቸው፡፡ አንድ ኢትዮጵያዊ 150 ኪሎ ዋት በሰዓት የኤሌትሪክ ፍጆታን
ለመጨረስ 961 ቀናቶች ይፈጅበታል፡፡ አንድ እንግሊዛዊ በ11 ቀናት ውስጥ ተጠቅሞ ይጨርሰዋል፡፡

Progress Report 2015

Source: @africaprogress 16.09.2016 / Africa

የቻይና መንግስት በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሳትፎን በተመለከተ
የቻይና መንግስት በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት፣ኃይል በማከፋፈልና ዓለም ዓቀፍዊ
የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም ዘርፍ ተሳትፎው ከአለፈው ሁለት አስርት አመታት ጀምሮ
እያደገ መጥቶል፡፡ ከሠንጠረዡ ለመረዳት እንደሚቻለው የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ ጣሊያንያዊ ከሆነው ሳሊኒ ካንፓኒ ከሚሰራው
የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በስተቀር ማለት ይቻላል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች ያገኙት አጠቃላይ የኮንትራት ዋጋ 1.7 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች
ከኃይል ማመንጫ ማከፋፈያ ፕሮጀክቶች 350 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለርና ከተባበሩት መንግስታት የኃይል
አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም 23 ሚሊዮን ዩኤስ ዶለር አግኝተዋል፡፡
Table 4b: Chinese engagement in the Ethiopian Power Sector
Project
Company
Type of Work
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12.45/$

Tekeze Hydroelectric
Project

Power Generation
CWGS JV
(China)

Tekeze Hydroelectric
Project

CWBEC (China)

Tekeze Hydroelectric
Project

JV Jppc and
CCC (China)

Tekeze Hydroelectric
Project

JPPC (China)

Finchaa -AmertiNeshe Melti Purpose
Project
Beles Hydroelectric
Power Project

CGGC (China)

Genale Dawa
(GD3)Hydroele
ctric Power
Project

CGGC (China)

Chemoga-Yeda
Hydroelectric
Power Project

Sinohy
dro
(China
)

Harena Messobo &
Adama Nazreht

Hydro China

Wind Power Project

Corporation

CMEC (China)

Construction of
Arch Dam Head race
Tunnel
Design, Supply
and Erection
Mechanical &
Electrical
Equipment
Design, Supply and
Erection of 230kv
S/S
Design,
Supply
and
Erection
of 230kv
Transmis
sion Line
Design, Procure and
Construction of the
Plant
Design,
Manufacture CIF
Supply,
Transport,
Loading/Unload
ing erection
test and
commissioning
Design,
Manufacture CIF
Supply,
Transport,
Loading/Unload
ing erection
test and
commissioning
Design,
Manufacture CIF
Supply,
Transport,
Loading/Unload
ing erection
test and
commissioning
Design, Manufacture
CIF Supply,
Transport,
Loading/Unloading
erection test and
commissioning

Power Generation Total
Power Transmission
Tekeze-IndaSilassie-Humera
(China)
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2,746.0
5

220.5
7

293.79

23.60

53.08

4.26

78.67

6.32

1,219.12

97.92

613.32

49.26

5,770.6
6

463.51

7,100.4
5

570.32

3,198.4
0

256.9
0

21,073.
53

1,692.
65

150.00

12.05
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Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

Bedele-Metu Power Transmission
Project
Bedele-Metu Power Transmission
ProjectDar-Debre Markos-Addis Ababa
Bahir
Power Transmission Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Transmission Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Transmission Project
Gibe III-Addis Ababa Transmission Line
Contract
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Project
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Project
Koka -Dire dawa Power Transmission
Project
Transmission Total

(China)
(China)
China CAMC Engineering Co.
Ltd
Shingai Electric Group Co.
Ltd
Shingai Electric Group Co.
Ltd
TBEA (China)

Sawla Key Afer Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
EAREP I
EAREP I
EAREP I

211.51

16.99

115.00
94.57
410.54

9.24
7.60
32.98

388.81

31.23

609.70

48.97

933.78

75.00

CWBEC (China)

135.00

10.84

CGGC (China)

246.76

19.82

CWBEC & JPPC (China)

1,111.54

89.28

4,407.21

353.99

Universal Access Program
China Wanbao
Engineering Co.
CAMCO
International,
China National Ele,
Imp& Exp. Cop,
China Hlley Int.
Zheijang
Co. Ltd.China
China Wanbao
Engineering Corp,
China
Bonle, China
CE Lighting ,
China
Bonle, China

Supply of S/S and
Power
Transformer
supply
of OHL
Accessaries
Supply of MV &
LV insulators
Supply of MV &
LV Switchgears
Equipment
Supply of MV
and LV
Supply of energy
saving compact
florescent
Procurement
of
Street light

Total Universal Access program
Source: Ethiopian Electric Power Corporation, September, 2009
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56.90
9.88

4.57
0.79

28.53

2.29

37.51

3.01

81.02 6.51
26.23 2.11
42.36 3.40
6.05 0.49
288.47 23.17
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As a result of these predominately generation related issues, the sector’s operating
expenses during this period were much higher than anticipated and the sector suffered
operating losses during this period. However, as of FY2012, the per unit generation costs,
due to heavy hydropower usage, were very moderate and stood at below US$ 0.02/kWh.
Table below
summarizes the generation related costs over 2006-2012.
Historical Generation Costs U ^† 4g
2006 2007
Year &
38
39
Total Cost of Sales (US$
million)
&ƒK; :< 9f <
( 34 4 013 5 )
5
7
Generation Cost (US$
million)
N
:<
( 34 4 013 5 )
Growth Rate (Year to Year)
5%
& U† >$@
Per Unit Generation Cost
0.002 0.002
(US$ / kWh)
& $
4g
:<
( 34 4 5 /}n
"Y )
Hydropower ü
3( k) {C “
Hydro Generation Cost (US$
4
5
million) ü
k {C “
:< ( 34 4
013 5 )
Growth Rate (Year to Year)
28%
& U† >$@
Generation Amount(GWh)
2,371 2,765
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N
2008
63

2009
91

:<
2010
109

2011
29

2012
27

21

59

86

21

21

75%

75%

48%

-76%

-2%

0.007

0.019

0.026

0.019

0.019

9

12

12

18

19

83%

40%

-4%

51%

6%

2,830

2,769

2,890

4,168

4,558
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Geothermal Generation Cost
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46
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2
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57%

457%

267%

62%
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34

136
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Overall, it is estimated that EEPCo’s operating expenses would grow at
approximately 2% to US$ 100 million a year (on average) in FY2012-16 growing
to US$ 150 million in FY2017-20.
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Investment Program and Financing Expenses:
30. As the sector ramps up its investment in generation, transmission and distribution,
access expansion, sector modernization and other related projects, there is an associated
large investment program which can have significant current and future financial
implications.
31.Overall, GoE’s GTP related sector investments call for US$ 11 billion worth of
new projects. The financing plan for these public sector projects includes a mix of funding
sources, part of it coming from GoE’s self-financing and customer contributions, but most
of it coming from new loans. Borrowing is sought from multilateral and bilateral partners,
international donor agencies, commercial banks as well as domestic and Diaspora bonds
issued directly by the sector. It is important to note that as of now, there is no private
financing included in the investments.
32.Of the total investment program, over US$ 5 billion has already been raised and the
expectation is that an additional US$ 4-5 billion will be raised and invested in the
remainder of the GTP period (through FY2015) with the remainder to the program
investments coming before the end of the decade (FY2020).
33.The current loan portfolio (US$ 6 billion) which sits on the sector’s balance sheets can
be summarized in the following categories (table below):
2

Figure 7.13: The Sector’s Current Estimated Loan Portfolio
N
%4g
N
< e$

Borrowing
Source

Loan Amount
US$ million

IFIs/
Government
on Lending
Commercial
Banks
Bonds
Supplier’s
Credits
Total
Current
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e$
G <

Grace Period
years

Interest Rate %
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a. Government to Sector Institutions on-lending: GoE (MOFED), signs loans with
international finance institutions (such as: IDA, AfDB, EIB, etc.) on concessional
financing terms and on-lends them to the sector. Typically, these loans have a 20 year
maturity with a 5 year grace period and charge interest rates of 3-6% to the sector. The
current estimated portfolio of such loans is over US$ 1.2 billion.
b. Commercial bank loans: The sector has also been able to raise significant amount of
money from commercial sources (mostly Chinese and Indian banks) for financing of large
projects, especially hydropower. Typically, these loans have a 10 year maturity with a 3
year grace period and charge interest rates around 6% to the sector. The current estimated
portfolio of such loans is US$ 1 billion.
c. Bonds issues by The Sector: the sector has been highly successful in raising financing
from domestic and Diaspora bonds. Many Ethiopians (nationally and internationally)
have spent a month’s worth of their salaries to purchase these bonds as part
of the government’s campaign to promote sector investments. Typically, these
bonds have a 7 year maturity with a 5% interest rate. The current estimated portfolio of
these bonds is over US$ 3 billion.
d. Supplier’s credits: The sector also has long term agreements with many suppliers for
providing credit. Typically, these loans tend to be for 2-4 years with 1 year grace period
and carry interest rates of 4-6%. The current estimated portfolio of
these suppliers credit is around US$ 240 million.
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Debt Servicing:
34. As many of these loans were taken on in the recent past, the repayments have not
significantly affected the sector’s financial performance. However, many of the loans are
now starting to become due and the repayment will significantly ramp up in FY2012/13
and beyond. The sector has already been feeling the burden of the repayments as some of
the past loans (mostly on-lending by the government) were not fully serviced in the past
financial years, including 67% of debt service shortfall in FY2010.
35. In the coming years, it is estimated that the maturing loans would amount to a yearly
debt service obligation of US$ 250 million (on average, FY2013-18) for the sector,
growing even higher in the following years.
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Figure 7.14: The Sector’s Future Debt Servicing (Next 5 Years) US$ million
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Financial Projections:
36. Based on the details provided in the preceding sections, the overall assessment is that
the sector will have positive operating cash flows and will deliver solid operating
performance. The sector will benefit from strong domestic demand growth and the
revenues will increase at around 8-10% per year in the coming decade. The prospects of
bilateral trade are even more lucrative with potential for huge financial returns in the latter
half of the decade. On average the operating revenues are expected to be around US$ 400
million from domestic and export sources in FY2013-18 (at current tariff rates).
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37. In terms of expenses, barring unforeseen circumstances, such as massive reductions in
rainfall levels, the need for rental thermal generation, etc., the sector’s expenses should
nominally grow at around 2% per year in the coming decade. It is estimated to around US$
200 million in FY2013-18. Major risks to financial viability of the sector stem from two
factors:
e. Debt service obligations: as described before, the debt service obligation for the
sectors’ investment program would be in the order of US$ 250 million a year in the coming
years. With limited operational cash flow, this amounts to a possible
shortfall for servicing debt obligations, at least until export revenues ramp up.
f. Outdated tariff structure: current average tariff of US$ 0.03/kWh means that the full
potential of revenue growth cannot be realized. Positive operational cash flow would be
maintained due to low generation costs however, the tariff regime
should be updated to keep pace with investment program priorities.
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g. Delay in export revenue: In case of construction delays related to the commissioning of
the Ethio-Kenya Interconnector, a major anticipated source of revenue, the financial
viability of the sector and its ability to repay debt would be challenged.
h. Other factors: slower than expected local demand and foreign exchange risk
(devaluation of the Birr against the Dollar) could also potentially cause financial viability
concerns.
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Figure 7: Financial Performance Projection of Ethiopia Electricity Sector
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Fiscal Impact:
38. There could be significant fiscal challenges to the government ahead in terms of sector wide issues
(which are not essentially project related). To a lesser significant level, there may be loss of revenue to
the government if the sector appropriates all proceeds from customers added as part of the project and
is not required to pay taxes or dividends to the government based on the benefits from the project. On
the other hand the government budget could benefit from the differential between the concessional
terms upon which the IDA credit and other soft loans will be extended to the government and the nearcommercial terms on which part of the credit will be on-lent to the sector. However, the key issues to
be dealt with are the issue of ballooning debt (mostly short-term) that the sector is taking on due to the
capital investment required for the government’s public policy related projects. Policy makers in
the government would have to enact a sector wide approach in order to tackle the issue of US$ 250
million a year in immediate debt service obligation and potential shortfall that the sector faces in the
immediate future. The discussion below offers some suggestions on how these changes could be
incorporated to meet the financial challenges of the sector:
Tariff Structure Revision:
40. Increasing the average tariff rate to be able to recover costs would be the most financially prudent
way to balance the investment program needs with the operational reality of the sector. This would
ensure that there is adequate coverage for servicing the debt obligations. However, it is recognized that
there are several socio-political challenges associated with tariff structure revisions, especially for a
country where significant portion of the population lives below the poverty line. The solution could lie
in achieving the desired average tariff level using a tiered tariff structure that represents the economic
reality of the various segments of the population.
41. Studies have shown that the economic loss to the country due to cost of un-served energy is nearly
US$ 450 million per annum. This leads to captive power generation which pushes up production costs
for the industrial and commercial sectors. It is estimated that, in parts of the consumer segments, the
willingness to pay for electricity is over US$ 0.5/kWh.
Other Options:
42. At present, the sector is directly responsible for implementation of the government’s public
policy goals for the sector. The financial health of the sector would be better served with assistance
from the government in term of bearing the burden of some of the capital costs of the investment
program. This could be achieved by restructuring of the sector’s current debt portfolio by the line
ministries – this effort has already been used in past fiscal years.
43. A large portion of the sector’s debt is on-lent by the government on near commercial terms to the
sector. Further, the sector is also taking on a lot of direct loans from other sources including
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commercial banks and bond issuances. The Government could assist the sector by restructuring the
debt by means of a debt for equity swap, or changing of the lending terms that the sector is
charged for these loans.
Conclusion:
44. In conclusion, it should be reiterated that the sector is an operationally sound entity based on the
financial analysis. It is able to control and meet its expenses and will experience significant growth
over the coming years. The financial challenges related to the sector are more structural in nature
(cash-flow management of debt service obligation) than project oriented. Some fundamental reforms
need to be carried out by policy makers in order to ensure the financial health of the sector. The
proposed project, GSDP, does not significantly add incremental financial burden to the sector.

Figure 7.6: Historical Operating Revenue, Energy Sales and New Connections (page
92)
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Ethiopia’s Renaissance Dam – A mega dam with potentially mega consequences
By Haydar Yousif, ThinkAfricaPress, December 4, 2012
“The planning and implementation of this project has all been decided behind closed doors. Its $4.8
billion contract was awarded without competitive bidding, for example, to Salini Costruttori, an Italian
firm favoured by the ruling party; Salini is also building the controversial Gibe III Dam on Ethiopia’s
Omo River.”

World Bank Urges Ethiopia to Devalue Birr to Boost Exports, By William Davison,
Bloomberg July 24, 2014
“Lars Moller, the World bank’s chief economist in Ethiopia, told reporters today in the
capital, Addis Ababa. Ethiopia, the world’s most populous landlocked nation, may grow as
much as 8.5 percent this year and next, the International Monetary Fund said last month.
The nation earns most foreign-exchange from state-owned Ethiopian Airlines, while coffee
exports from Africa’s largest producer of the beans are the highest grossing commodity.
The World Bank estimates Ethiopia could earn $1 billion a year from exporting electricity
by 2023 if all of its hydroelectric projects are completed as planned, Moller said. ’’
To contact the reporter on this story: William Davison in Addis Ababa at
wdavison3@bloomberg.net
To contact the editors responsible for this story: Nasreen Seria at nseria@bloomberg.net
Paul Richardson, Sarah McGregor, Andres R. Martinez
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22. As the sector continues to expand its access program and connect more customers from
additional parts of the country, the domestic demand for electricity is expected to remain
strong. The domestic demand is expected to reach nearly 9,000 GWh by end of this decade
using the sector’s moderate growth forecast.
23. Moreover, a large part of the future growth will also come from energy exports to
neighboring countries. The Djibouti interconnector has already started power trading (as of
2011) and the Sudan interconnector began power trading in 2012. The Kenya
interconnector is expected to being trading in 2017/2018. The combined electricity export
is expected to exceed
7,000 GWh by end of this decade - the bulk of which would come from the Kenya
interconnector (see table below). The international sale of power is expected to be at
competitive prices (approx. US$ 0.07/kWh) which will bring significant foreign exchange
revenue. Overall, it is anticipated that the sector’s operating revenue will grow around 810% to US$ 200 million a year (on average) from FY2013-2016, growing to US$ 600
million FY2017-20 (after exports to Kenya start).
Ethiopia’s SREP Investment Plan
5.The SREP Investment Plan for Ethiopia was endorsed by the SREP Sub-Committee in
March 2012. Under this Plan, the GoE will utilize US$50 million in SREP funding to
support the national goal of expanding energy markets by developing geothermal and wind
power generation and focusing on capacity building and Small and Medium Enterprise
(SME) financing. Successful implementation of SREP will pave the way for diversifying
the energy mix of the national power system by incorporating geothermal and wind power
in a sustainable way, thereby increasing the system’s reliability and resilience towards
climate change. It will also accelerate the electrification of the country by making more
energy available in the system. The table below shows tentative funding for each SREP
project as envisioned in the SREP Investment Plan endorsed in March 2012. 16 EEP will be
responsible for construction and operation of the power generation and transmission part of the
sector, while EEU will be responsible for construction and operation of power distribution and sales.

Table 8.1: SREP Investment Plan for Ethiopia (US$ Million)
Project

Total
Cost

GoE

SREP

MDBs

Others

Aluto Langano Geothermal Field
Development
Geothermal Sector Strategy
Assela Wind Farm Project
Clean Energy SMEs Capacity Building and
Investment Facility
Total

231.6

80.6

24.5

60.0

66.5

2.0
250.0
12.0

0.5
40
-

1.5
20.0
4.0

140.0
4.0

50.0
4.0

495.6

121.1

50.0

204.0

120.5

B. Project Description
6. The objective of the Geothermal Sector Development Project (GSDP) is to develop
geothermal resource for electricity generation in Ethiopia. The scope of the project will be
limited to better define the potential of geothermal resources in Aluto and Alalobad
geothermal sites. The project will also support enhancement of legal, institutional, and
regulatory framework
for sustainable geothermal development in Ethiopia and to successfully promote private
sector participation. The project will help improve the electricity generation mix in
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Ethiopia as well as provide substantial amounts of stable base load power which will
increase reliability of the electricity sector.
II. Project-Level Financial Analysis:
45.The discussion of project level finances involves a financial internal rate of return (FIRR) analysis
of the project. For the purpose of the financial analysis, only core financial expenses related to the
Aluto Langano project are considered including IDA and GOJ credit/loan and without the other grant
funded expenditures ($27.5 million) totaling US$ 150 million.
46.To evaluate if the project is financially viable on its own, a virtual project entity is assumed, which
would invest in, operate and maintain the investments. The basic assumptions related to the analysis
were similar to the ones described in the economic analysis section.
Additional assumptions:
47.Financial benefit of incremental energy sales are assumed at the current effective tariff rate,
scheduled to increase as per the sector’s plans and based on standard inflation. As the Aluto Langano
geothermal plant will be a publicly owned facility, the financial expenses are only related to those of
financial cost of supply, and other expenses related to operations and
maintenance similar to the ones described in the previous section.
48.Overall, from an operational standpoint, the project is financial viable with a NPV of US$ 560
million (at 8% discount rate) and US$ 336 million (at 10% discount rate) and the FIRR of 15% (see
table below). The rate of return is typical for a public financed project of this type.
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Table 4b: Chinese engagement in the Ethiopian Power Sector
Project

Company

Type of Work

In Millions
of Birr

In million$
at 2009
rate of
12.45/$

2,746.05

220.57

293.79

23.60

53.08

4.26

Power Generation
Tekez e Hydr oel ectric
Project
Tekez e Hydr oel ectric
Project

CWGS JV (China)

Tekez e Hydr oel ectric
Project

JV Jppc and
CCC (China)

CWBEC (China)

Constr uction of Arch
Dam Head rac e Tunnel
Design, Supply
and Erection
Mechanical &
Electrical
Equipm ent
Design, Supply and
Erection of 230kv S/S
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Tekez e Hydr oel ectric
Project

JPPC (China)

Finchaa -AmertiNeshe Melti Purpose
Project
Beles Hydr oelec tric
Power Proj ect

CGGC (China)

Genale Dawa
(GD3)Hydroelec
tric Power
Project

CGGC (China)

Chemoga-Yeda
Hydroelectric
Power Project

Sinohy
dro
(China)

Har en a M es s o bo &
A dam a N az r eht
W i nd P ower P r oj ec t

Hydr o China

Design,
Supply
and
Erection of
230kv
Transmiss
ion Line
Design, Procur e and
Constr uction of the
Plant
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loadi ng/Unloadi
ng er ection test
and
c om m i s si oni ng
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loadi ng/Unloadi
ng er ection test
and
c om m i s si oni ng
Design,
Manufacture CIF
Supply, Transport,
Loadi ng/Unloadi
ng er ection test
and
c om m i s si oni ng
Design, Manufacture
CIF S upply, Tr ansport,
Loading/Unloading
erection test and
c om m i s si oni ng

CMEC (China)

Cor por ati on

Power Generation Total

78.67

6.32

1,219.12

97.92

613.32

49.26

5,770.66

463.51

7,100.45

570.32

3,198.40

256.90

21,073.5
3

1,692.6
5

Power Transmission
Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

150.00

12.05

Tekeze-IndaSilassie-Humera

(China)

211.51

16.99

Bedele-Metu Power Transmission
Project
Bedele-Metu Power Transmission
Project
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Tr ansmission Projec t
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Tr ansmission Projec t
Bahir Dar-Debre Markos-Addis Ababa
Power Tr ansmission Projec t
Gibe III-Addis Ababa Transmission Line
Contr act
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Projec t
Finchaa -Gedho- Gefersa Power
Transmission Projec t

(China)

115.00

9.24

(China)

94.57

7.60

China CAMC Engineering Co.
Ltd
Shingai Electric Group Co. Ltd

410. 54

32.98

388.81

31.23

Shingai Electric Group Co. Ltd

609.70

48.97

TBEA (China)

933.78

75.00

CWBEC (China)

135.00

10.84

CGGC (China)

246.76

19.82
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Koka -Dire dawa Power Transmission
Project

CWBEC & JPPC (China)

Transmission Total

1,111.54

89.28

4,407.21 353.99

Universal Access Program
Sawla Key Afer Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
ADB II Financed Project
EAREP I
EAREP I
EAREP I

China Wanbao
Engineering Co.
CAMCO
International,
China National Ele,
Imp& Exp. Cop,
China Hlley Int.
Zheijang
Co. Ltd.China
China Wanbao
Engineering Corp,
China
Bonle, China
CE Lighting ,
China
Bonle, China

Total Universal Access program

Supply of S/S and
Power
Trans
er
supplyform
of OHL
Accessaries
Supply of MV &
LV ins ulators
Supply of MV &
LV Switchgears
E qui pm ent

56.90

4.57

9.88

0.79

28.53

2.29

81.02

6.51

Supply of MV and
LV Insulations
Supply of energy
saving com pact
floresc
ent ent of
P
r oc ur em
S tr eet l i ght

26.23

2.11

42.36

3.40

6.05

0.49

37.51

3.01

288.4723.17

Source: Ethiopian Electric Power Corporation, September, 2009
Ethiopia to Get Chinese Funds for $1 Billion Hydropower Line,April 26, 2013 | By William
Davison
“April 26 (Bloomberg) — Ethiopia will receive funds from China for a transmission line valued at $1
billion that will bring electricity from a hydropower plant to the capital, Addis Ababa according to a
government official. The 619-kilometer (385-mile) link from the 6,000-megawatt Grand Ethiopian
Renaissance Dam on the Blue Nile River will be constructed over the next three years by China
Electric Power Equipment and Technology, Deputy Prime Minister of Economy and Finance
Debretsion
Gebremichael
told
reporters
in
Addis
Ababa
today.
“The construction of this big transmission line will help benefit our economy and to ensure our
industrial development,” he said. Funding for the two 500-kilovolt cables will come primarily from the
Export-Import Bank of China, Debretsion said. Ethiopia, which according to the World Bank has the
second-highest hydropower potential in Africa after the Democratic Republic of Congo, hopes to
finish the self-funded $5-billion Nile dam in 2018. The project will be the continent’s biggest power
plant.”
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Table 2 Hydro electric Power Plants Built Since 2000G.C.
Name of Power Plant
Capacity
Year operational(G.C)
Meaga Watt(MW)
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Table3: Planned Investment Projects over the 5 years (Power Sector)
Project

Capacity
(MW)

Gibe III hydro
Genale Dawa III hydro
Chemoga Yeda hydro
Ashegoda wind farm
Adama wind farm
Messobo wind farm
Ayisha wind farm
Renaissance Grand
Millennium Hydroelectric
Power Project
Other wind projects
Other hydro projects
Sub-total(Power)
Railway
Road(asphalt+rural)
Agri & Nat.Res.
Education
Health
Others
Sub-total(others)
Grand total

1870
254
250
120
51
41
300
5250

252
2,646
11,034MW
2,000km
70,391km

Investment
cost in
million US$
1,700
408
555
315
123
127
120
4,800

337
2,968
11,353
4,905
2,308
404
110
0.4
316
8,043.4
19,396.4

Expected
time of
Completion
-4 years
-4years
-5 years
-2 years
-1 years
-1 years
-2 years
-4years

-5years
-7years

Finance Source

Bilateral
Bilateral,China
Bilateral,China
Bilateral,France
Bilateral,China
Bilateral,China
Bilateral,China
Domestic+Bilateral/etc

Bila’l, China
Multi’l,WB*
Multi’l/ Bila’l
Multi’l/ Bila’l
Multi’l/ Bila’l
Multi’l/ Bila’l

Source: - Sustainable financing of Ethiopia’s energy infrastructure:an economic analysis, Enviromental
economics Policy Forum for Ethiopia(EEPFE), Ethiopia Development Research Institute(EDRI), Prepared for
9th International conference on the Ethiopian Economy July,2011, Addis ababa
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Sugar development
The Ethiopian Sugar Corporation is building ten new sugar factories with an outlay of 75
billion birr. With the view to relieving the sugar shortage in the local market and also to have
a 2.5 percent market share in the global sugar market, the government of Ethiopia is building
ten new sugar factories. The Metals and Engineering Corporation (MeTEC), the giant stateowned engineering firm, is tasked with the construction of most of the factories. MeTEC had
revealed that the design work of the factories has been undertaken and construction work
has commenced. It is to be recalled that the Sugar Corporation launched the development of
10 plantations and refineries last year with the plan to increase the production capacity of the
nation to 2.3 metric tons annually which is significantly higher than the 265 thousand tons
produced by the country presently.
In the coming year, the Kesem, Tendaho and Irrigation development project has been
allocated with one billion birr for the the coming year, and is expected to show major
progress in that time. Tedadaho Sugar factory and sugarcane plantation is one of the mega
projects which is also worth giving attention to the coming year. The project construction is
believed to show remarkable growth by the end of the coming New Year.
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Meles on the occasion lauded the Chinese government and the banks for their
contribution towards success of Ethiopia’s development endeavours. The Premier
also said the relation between the two countries is laid on firm foundation and
expressed Ethiopian government’s commitment to further work in collaboration with
China.Zhu Hongjie on his part said the bank will further strengthen existing
relation with Ethiopia as the country has registered sustainable growth during the
last eight years. The bank has provided 11.4 billion USD loan for implementation of
various development projects in Ethiopia, he said.
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Debt Policy
“Since the debt relief granted under the Multilateral Debt Relief and Heavily Indebted
Poor Countries initiatives (MDRI and HIPC) in 2006, Ethiopia’s external debt stock has
grown by more than four-fold, as a result of the surge in public enterprises’ external
borrowings from non-Paris-club and commercial banks. In 2012/13 the external debt
stock rose to USD 11.1 billion from the previous year’s level of USD 8.9 billion. The share
of commercial banks in the outstanding external debt rose to 28% in 2012/13 from under
10% in 2007/08. On the other hand, the share of Paris-club donors shrank to 3.6% in
2012/13 from 4.6% in 2011/12. This may continue in light of the ambitious GTP investment
agenda, which may pose risks to Ethiopia’s debt rating and hence requires vigilance in
debt management to mitigate the risk of debt distress. Any non-concessional borrowing
should be consistent with maintaining a low risk of debt distress.
The latest debt sustainability analyses show that Ethiopia would remain at a low risk of
external debt stress, despite the growth in external borrowing. Ethiopia will also remain at
low risk of debt stress in 2013/14 and in 2014/15. The debt burden indicators are,
however, on the rise.”
Source:-Ethiopia
2014,
a.zerihun@afdb.org,haile.kibret@undp.org,
james.wakiaga@undp.org
WWW.africaneconomicoutlook.org
Reference website
1-Document of The World Bank, FOR OFFICIAL USE ONLY, Report No: 83994-ET
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON
A PROPOSED CREDIT IN THE AMOUNT OF SDR 114 MILLION (US$ 176 MILLION
EQUIVALENT) AND A PROPOSED SCF-SREP GRANT IN THE AMOUNT OF US$24.5
MILLION TO THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA FOR A
GEOTHERMAL SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (GSDP) April 4, 2014 Africa Energy
(AFTG1) Africa Region

2- IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA, 2014 ARTICLE IV CONSULTATION—STAFF REPORT; PRESS RELEASE; AND
STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA, October 2014,

www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr13308.pdf
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ኢንጅነር አለሙ አንባዬ
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ከነሰንኮፉ መነቀል አለበት፡፡ ዋናው ኦዲተር ቢሮ ምስጋና ይገባቸዋል፣ ሰሚ ጆሮ አጡና ህግና ፍትህ
በሌለበት የወሮበሎች ሃገር ተወለዱና ሙያቸውን መተግበር አልቻሉም፡፡ የዋናው ኦዲተር ቢሮ
ሠራተኞች ዘርፈ ብዙ የሙስና ሌብነት በማጋለጥ የስኳር ኮርፖሬሽን
ፖሬሽን እና ፕሮጀክቶቹን፣ የብረታ ብረት
ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) ሌብነትን፣ የተለያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን ህገወጥ አሠራር
በማጋለጥ ለፓርላማ በማቅረብ ታሪክ የማይረሳው አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ የሜድሮክን የወርቅ ዘረፋ፣
የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ የኢትዩጵያ ቴሌኮም፣ የኢትዩጵያ መብራት ኃይል፣ የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣
የኢትዩጵያ መንገዶች ሥራ ድርጅት፣ የኢትዩጵያ ንግድ ባንክና ኢንሹራንስ፣ የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ
ድርጅት፣ የኢትዩጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ ኢንሳ፣ እንዲሁም መርማሪ ኮሚሲዩኑ በኢትዮጵያ
ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በሙስና የተሸጡ የህዝብ ንብረቶቸ፣ የሪል ስቴት ድርጅቶች የከተማ መሬት
ዘረፋ፣ የገጠር የመሬት ወረራ፣ የፋይናንስ ዘርፉን የሙስና አሰራር ነቅሰው በማውጣት፣ አይነኬ
የህወኃት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ድርጅቶች ህገወጥ የንግድ ሥራ በመርማሪ ኮሚሽን እንዲመረመሩ
ማድረግና ሹማምንቶቹ ሚኒስትሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የጦር መኮንኖች ያፈሩት ሃብት እንዲመረመር
በማድረግ፣ በሃገራችን ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል፣ ሚዛናዊ የክልሎች የተመጣጠነ እድገት፣ ፍትሃዊ የባጀት
ክፍፍል፣ የሥራ እድል በመፍተር ኢኮኖሚያችን ዘመናዊ ማድረግ ለሃገራችን መፍትሄና መግባባት
ይፈጥራል፡፡ ኢኮኖሚ የብሄራዊ ዳቦ ጥያቄ ነው፡፡ የሃገሪቱ ብሄራዊ የሃብት ክፍፍል ፍህታዊ ካልሆነ
ሰላም የለም!!! የዋናው ኦዲተር ቢሮ በስኳር
ር ኮርፖሬሽን ፣ያደረገውን የኦዲት ሪፖርት አያይዘን
አቅርበናል፡፡
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የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት፤ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብ የባህር በሯን በ1957 እኤአ አስፋፍታ
ሰራች፡፡የሃገሪቱም የውጪና የገቢ ንግድ 90 በመቶ እቃዎች በማስወጣትና በማስገባት ከ1977 እስከ
1993 እኤአ ድረስ የአሰብ ወደብ አገልግሎል፡፡ በ1995 እኤአ ብቻ የአሰብ ወደብ 2.8 ሚሊዩን ሜትሪክ
ቶን የኢትዮጵያን ጭነት ሲያጎጎዝ፣ በአንፃሩ ደግሞ 131,256 ሜትሪክ ቶን የጅቡቲ ወደብ በኩል
አገልግሎት አበርክቶል፡፡ በ1967 እኤአ የሲዊዝ ካናል መዘጋት በፊት እስከ የኢትዮጵያና ሱማሌ ጦርነት
1977 እኤአ ግዜት ድረስ 3 ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን ነዳጅ በየአመቱ በጅቡቲ ወደብ በኩል ይገባ ነበር፡፡
በተጨማሪም የጅቡቲ ወደብ የደረቅ ጭነት አገልግሎቱን በማጠናከር በ1996 እኤአ 148,860 ሜትሪክ
ቶን ወደ 1997 እኤአ 278,350 ሜትሪክ ቶን ከፍ አድርጎል፡፡በአሁኑ ግዜ፣ የደረቅና የፈሳሽ ጭነቶች
በማመላለስ፣በማስወጣትና በማስገባት የጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ከ60 እስከ 70 በመቶ ይሸፍናል፡፡
ከዚህ ውስጥም የማዳበሪያ የግብርና ግብአቶች፣ የእርዳታ እህሎች፣ ነዳጆች፣ አላቂ የፈጆታ እቃዎችና
የማኑፋክቸሪንግ ሽቀጣ ሸቀጦች በጅቡቲ ወደቦች ተስተናግደዋል፡፡
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( Chinese Export and Import Bank ተበድሮል፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት

በኢትዩጵያ ንጉሰ ነገሥት መንግስት በ49 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ እና መሠረቱን በዋሽንግተን ዲሲ
ባደረገው ታውረስ ኢንቨስትመንት ኢንክ በ51 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ በ1964 እኤአ ተመሠረተ፡፡
የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት የመጀመሪያዎቹን ሦስት መርከቦች፣ ሁለት ዕቃ ማመላለሻ ካርጎ
መርከቦች ‹‹የይሁዳ አንበሣ›› እና ‹‹ንግስተ ሣባ›› እንዲሁም ‹‹ላሊበላ›› የተሰኘውን 34,000 ቶን የነዳጂ
መጫኛ ታንከር መርከብ በ1966 እኤአ በሮተርዳም ከተማ በደመቀ ሥነስርዓት ተረከቡ፡፡ በወታደራዊው
መንግስት ዘመን መንግሥት በ1985 እኤአ ተጨማሪ ሦስት መርከቦች ተሠሩ እነሱም ‹‹አባይ ወንዝ››፣
‹‹አንድነት›› እና ‹‹ነፃነት›› በመባል ይታወቃሉ፡፡ እንዲሁም በ1986 እኤአ ሁለት መርከቦች ‹‹አብዬት›› እና
‹‹አድማስ›› ተገዙ፡፡ በወታደራዊው መንግስት ዘመን የተሠሩት የኢትዮጵ መርከቦች ‹‹አብዩት›› እና ‹‹አባይ
ወንዝ›› የተባሉት መርከቦች በታላቆ ዩናይትድ ኪንግደም ማለትም የሃገረ እንግሊዝ የመርከብ ሥሪት
የተፈበረኩ ነበሩ፡፡ እንዲሁም ‹‹አንድነት›› እና ‹‹ነፃነት›› የተባሉት መርከቦች የሃገረ-ጣሊያን ስሪት
እንደሆኑ ታሪክ ይዘክራል፡፡ መርከቦች የኢትዮጵያ ስንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ውቅያኖስ ሰንጥቀው፣
ከአድማስ ባሻገር ከአጥናፍ አጥናፍ ቀዝፈው፣ መአልት ወለሊት ገዝፈው፣ በዓለም ዓቀፍ የወደብ ወደቦች
መልህቃቸውን ጥለውና ነቅለው፣ መርከቦቹ የውጪና የገቢ ንግድ ምርትና ሸቀጣ-ሸቀጥ ጭነውና
አራግፈው፣ ከአገር ቤት ወደ ባህር ማዶ አገራት አጎጉዘው ለሃገርና ወገን ሃሌንታነታቸውን ያሳዮበት
ወርቃማ ዘመናቸውን አሣለፍንባቸው፡፡ ሃገራችን ኢትዮጵያ የባህር በር የነበራት ወርቃማ ዘመን በ1991
እኤአ በኤርትራ የባህር በሮን አጣች፡፡ የአሰብ ወደብ ኢትዮጵያ የባህር በር ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበትን
ስምምነት ሕወሃት/ኢህአዲግ የሃገሪቶን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አሳልፎ በመስጠቱ የዛሬው ትውልድ ስርቶ
መና፣ ነግዶ መና፣ ለመሆን በቅቶል፡፡ እስከ 1997 እኤአ ኢትዮጵያ በአሰብ ወደብ በኩል 75 በመቶ
የንግድ ልውውጥ ዕቃዎች በማስገባትና በማስወጣት በወደቡ ትገለገል ነበር፡፡ በ1998 እኤአ በኢትዮጵያና
ኤርትራ መኃል በተቀሰቀሰ ጦርነት ከ70 እስከ 100 ሸህ የሰው ህይወት የታጣበት፣ ድንበር የተዘጋበትና
የወደብ አገልግሎት ኢትዮጵያ ያጣችበት ዘመንነበር፡፡ በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ የጅቡቲን የባህር በር
781 ኪሎሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን ደካማ የወደብ አገልግሎትኛ ያልዘመነ የመሠረተ ልማት ዘርፍ
ባለው ወደብ ለመገልገል ተገደደች፡፡ እንዲሁም ሃገሪቶ በኬንያና በሱማሌ ወደቦች ለመጠቀም
ያልገለበጠችው ድንጋይ አልነበረም፡፡ ኢትዮጵያ ጥሬ እቃዎች በማስወጣትና ግዙፍ የፕሮጀክት
ግብዓቶች፣የቴክኖሎጂ ዕቃዎች፣ጦር መሳሪያዎች ወዘተ የመሳሰሉ ከፍተኛ ጭነቶች በጅቡቲ ወደብ 90
በመቶ ባህር ትራንስፖርት ዘርፍ በመጠቀም በየዓመቱ ከሦስት ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር በላይ በአመት
ለጅቡቲ ወደብ ኪራይ ለመክፈል ተገዳለች፡፡!
• በህወኃት/ኢህአዴግ ዘመነ አገዛዝ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ‹‹አባይ ወንዝ›› እና ‹‹አብዬት››
የተባሉትን መርከቦቹን ለብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) ሸጦል፡፡ የወያኔ ሜቴክ
የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅትን ሥራ መጠቅለል ይፈልጋል፡፡
• ህወኃት/ኢህአዴግ ዘመነ አገዛዝ በ1990 እኤአ ‹‹ተከዜ›› በመባል የሚታወቀው መርከብ ተጨመረ፡፡
በ2006 እኤአ ‹‹ሸበሌ›› ተብሎ የተሠየመው መርከብ እንዲሁም በ2007 እኤአ ‹‹ጊቤ›› የተሰኙት
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መርከቦች ተጨመሩ፡፡ የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ሁለት ዘርፈ ብዙ መርከቦች ከቻይና
መግዛቱ ይታወቃል እነሱም ‹‹ሸበሌ›› እና ‹‹ጊቤ›› በመባል ይታወቃሉ፡፡
• በህወኃት/ኢህአዴግ ዘመነ አገዛዝ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ሰባት የእቃ ማመላለሻ
መርከቦች 28,000 ቶን ዕቃ የሚጭኑ ሁለገብ ማጎጎዣ እያንዳንዳቸውን በ32.5 ሚሊዩን ዶላር
እንዲሁም ሁለት የነዳጅ/ የዘይት 41,000 ቶን ጫኝ ማጎጎዣ መርከቦች እያንዳንዳቸውን በ37
ሚሊዩን ዶላር በጠቅላላው 301.5 ሚሊዩን ዶላር ዋጋ በብድር ተገዝተው በምድረ ቻይና
ተፈብርከዋል፡፡ ዘጠኙም መርከቦች የተሠሩት በቻይና ማኑፋክቸሪንግ ካንፓኒ የመርከብ ሠሪ
ታይዝሁ ኩዋን (Taizhou Kouan) ሲሆን ብድሩን ያመቻቸው የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 80
በመቶ ለማበደር ከኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ጋር ስምምነት በመፈራረም ነበር፡፡
• ታላቁ የቻይና የማጎጎዣ አገልግሎት ‹‹ቻይና ማርቻንት ግሩፕ›› (China Merchant Group
(CMG)) ከህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት ጋር መንግሥታዊውን የኢትዮጵያ መርከብ ድርጅት 40
በመቶ አክሲዩን ለመግዛት ወይም በሙሉ ለመግዛት እየተደራደረ ይገኛል፡፡
የውሃ ላይ መንገድ፤ ኢትዮጵያ የባህር በሯን ካጣች ጀምሮ የኢትዩጵያን ሰንደቅ ዓላማ አረንጎዴ፣ ቢጫና
ቀይ ባንዲራ ያውለበልቡ የነበሩ የንግድ መርከቦችና የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በዓለም ውቅያኖሶች ላይ
ለዓይን ጠፉ፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ መርከቦች ድርጁት መርከቦች ከ50 ሽህ ወደ 400 ሽህ ቶን የመጫን
አቅም ቢሸጋገርም በውጪ ንግድና በገቢ ንግድ እቃዎችን በማጎጎዝ ወጪ ረገድ ሃገሪቱ ስርታ መና
ለመሆኖ ጥናቶች በማስረጃ ያረጋግጣሉ፡፡ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት
ድርጁት(Ethiopia Shipping & Logistics, Services Enterprise) ስር የሚተዳደሩ መርከብ
መጎጎዣዎች መኃል መቐለ፣ ሰመራ፣ አሶሳ፣ ፍንፍኔ፣ ጊቤ፣ ጂግጂጋ፣ ሸበሌ፣ አንድነት፣ ባህር ዳር፣ ሃዋሳ፣
ነፃነት፣ ተከዜ፣ አድማስ፣ ጋምቤላ፣ ሐረር የሚባሉ መርከቦች በጥቁር ባህር ወደቦች፣ በገልፍ ወደቦች፣
በሩቅ ምስራቅ ወደቦችና፣ በህንድ ውቅያኖስ ወደቦች አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ መርከቦች
በጅቡቲ፣ ፖርት ሱዳን፣ ጂዛን፣ ሺሁ፣ ናንጂንግ፣ ጂዳና ሙምባይ ወደቦችን ይገለገላሉ፡፡ ኢትዮጵያ
መርከብ ድርጅት (ESL) በ1964 እኤአ የተቆቆመ ድርጅት ሲሆን የሃገሪቱን የውጪ ንግድ በዘጠኝ
የማጎጎዣ መርከቦቹ በማመላለስ 26 በመቶ የግብርና ምርቶችን የማጎጎዝ ሽፋን የሰጠ ድርጅትና እውቅ
ባህረኞች ያሉት ድርጁት ነው፡፡ በአሁኑ ግዜ በደብረ ዘይት ከተማ የባህረኛ ማሰልጠኛ በማቆቆም የሰው
ኃይል ያሰለጥናል፡፡ ኢትዮጵያ ትራንስፖርት መጎጎዣ ወጪ በሃገሪቱ የውጭ ንግድ እድገት ላይ ተፅዕኖ
ያደርጋል? የቻይና መንግሥት ለኢትዩጵያ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶችን ባለባቸው ከፍተኛ ብድር
የተነሳና ዕዳቸውን መክፈል ስለተሳናቸው የፕራይቬታይዜሽን መርሃ-ግብር ነድፎ የኢትዩጵያ ንግድ
መርከብ ድርጅትና የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ድርጅትን ለመቆጣጠር አሰፍስፎል፡፡ የኢትዩጵያ
መንግሥትና መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች ያለባቸውን ዕዳ መክፈል የሚችሉት በውጪ ንግድ ዘርፍ
ሃገሪቱ ወደ ባህር ማዶ አገራቶች ምርቶቾን ልካ የውጪ ምንዛሪ በማግኘት ያለባትን ዕዳ በዶላር
የመክፈል ግዴታ አለባት፡፡ አንድ ሃገር የውጪ እዳዋን የመክፈል ዓለም ዓቀፋዊ ስምምነት አለ፡፡ እዳዋን
መክፈል ካልቻለችም የገነባችውን መሠረተ,ልማቶች የተበደረችባቸው ፕሮጀክቶች፣በፕራይቬታይዜሽን
መርሃ-ግብር ለአበዳሪው ሃገር ወይም በዓለም አቀፍ ጨረታ ይቸበቸባሉ ፡፡ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት
መጨረሻው ይሄው ነው፡፡ የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት 301.5 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ከቻይና
አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and Import Bank ተበድሮል፡፡ የድርጅቱ መሪዎች አቶ
አንባቸው አብርሃና ኢንጅነር አለሙ አንባዬ እናት ሃገራቸውን መርከቦች ለቻይና መንግሥት አሳልፈው
በመሸጥ ድርጅቱን በመዝረፍ የግል ኃብት በማከማቸት ታሪክ ሲያስታውሰው የሚኖር የሌብነት ወንጀል
ፈጽመዋል፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ‹‹አባይ ወንዝ›› እና ‹‹አብዬት›› የተባሉትን መርከቦቹን
ለብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) ሸጠዋል፡፡ የወያኔ ሜቴክ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ
ድርጅትን ሥራ እንዲጠቀልል አብረው አሲረዋል፡፡
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ (Express Transit Service) ካንፓኒ በኢፈርት በ1995 እኤአ ሲቆቆም
በ30 ሚሊዩን ብር ካፒታል የተመሠረተ ድርጅት ነው፡፡ ካንፓኒው ከሚሰጣቸው የኪራይ አገልግሎቶች
ውስጥ አጠቃላይ የመጋዘን ቦታዎች ለካርጎና ለኮንቴይነሮች ማስቀመጫ ስፍራ ማደራጀት፣ እንዲሁም
ካንፓኒው የራሱ የጭነት መኪኖች በማዘጋጀት የትራንስፖርት አገልግሎት ከጅቡቲ ወደብ ወደ ኢትዩጵያ
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በማመላለስ ከፍተኛ የገበያ ድርሻ በዘርፍ እንዳለው ይገልፃል፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ ካንፓኒው ዋና ቢሮና
አስር ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሉት፡፡ ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ፖርት ሱዳን ወደብን ተጠቃሚ ብቸኛ
ትራንዚት ካንፓኒ ነው፡፡ ካንፓኒው የዓለም አቀፍ ትራንስፖርት ድርጁት አባል ነው፡፡ ካንፓኒው
በትራንዚት ሰርቪስ በግሉ ዘርፍ የአንበሳውን ድርሻ እንዳለውና በመንግስታዊ፣ መንግስታዊ ባልሆኑ
ድርጅቶችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ብዙ ደንበኞች አሉት፡፡
• Extran is the only transit company that managed to enable Ethiopia to utilize Port
Sudan.
• The sole member of the GTO (Global Transport Organization) in Ethiopia, which is
networked to 154 countries or 750 cities around the world.
• It has already attained the leading share, as compared to private competitors in the
sector, consequential of its capability to amass a long list of clientele ranging form
prominent private companies, governmental, non-govern-ment and international
organizations. To list few of the long-standing customers from each category. .........More
>> በድረ-ገፅ ላይ ገልፆል፡፡
ትራንስ ኢትዮጵያ ኃ/የ/የ/ማ በ1993 እኤአ በኢፈርት በተከፈለ ካፒታል 100 ሚሊዩን ብር የተቆቆመ
ድርጅት ሲሆን የደረቅና የፈሳሽ ጭነቶችን በትራንስፕርት አገልግሎት ዘርፍ (Services Sector)
ለማመላለስ፣እንዲሁም ከውጭ ሃገር ጎማ ፣ባትሪዎች፣የመኪና ቅባት መሳሰሉትን አስመጥቶ ለማከፋፈልና
ለመሸጥ እንዲሁም ከሦስተኛ እስከ አምስተኛ መንጃ ፍቃድ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሣሪዎችን በመጠቀም
ስልጠና መስጠት በሚል ሥራ ጀመረ፡፡ ከ2009እኤአ ጀምሮ ትራንስ ኢትዮጵያና ኤክስፕሬስ ትራንዚት
ስርቨስ ኢንተርፕራይዝ( Express Transit Service Enterprise) ጋር ሽርክና በመፍጠር የጭነት
የትራንስፕርት አገልግሎት፣ የዕቃ ማመላለስ/ማጎጎዝ አገልግሎት፣የጉምሩክ አገልግሎት፣እንዲሁም የመኪና
ጎማዎች( Pirelli tyres)፣ ባትሪዎች (Japan Star Batteries) ፣ ሎሎች ተመሳሳይ ቢዝነስ ለመስራት
ካፒታላቸውን 102.5 ሚሊዩን ብር ከፋ በማድረግ በጋራ ለመስራት ተስማሙ፡፡ የካንፓኒው ዋና ፅሕፈት
ቤት መቐለ ሲሆን ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቶች በአዲስአበባ፣ ናዝሬት፣ ሚሌ፣ ሁመራ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደርና
ጅቡቲ ከፈተ፡፡ ካንፓኒው፣የውጭ ንግድና የገቢ ንግድ የሚወጡና የሚገቡ ምርትና ሸቀጣ ሸቀጦችን
በደረቅና ፈሳሽ ጭነት የትራንስፕርት አገልግሎቶች በማመላለስ በቮልቮ፣ አይቪኮ፣ ስካኒያና ሲኖ የጭነት
መኪኖች ይጠቀማሉ፡፡ ካንፓኒው ከትግራይ ረድኤት ድርጅት ጋር በመሆን የደረቅና የፈሳሽ ጭነት
የትራንስፕርት አገልግሎትና የመኪኖች የጋራዥ አገልግሎት በ458 ጭነት መኪና ከነተሳቢውና በ23
የፈሳሽ ጭነት መኪኖች ይጠቀማሉ እንዲሁም የእቃ ማስቀመጫ መጋዘኖች በኪራይ አገልግሎት
ይሰጣሉ፡፡ ካንፓኒው 1248 ሠራተኞች አሉት፡፡ የኢፈርት ትራንስ ኢትዮጵያ የግሉን ዘርፍ ሥራ ነጥቆ
የህወኃት ፓርቲን የቢዝነስ የንግድ ሥራ በመምራት በህግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በንግዱ ዘርፍ መሳተፍ
ሥራን ያላከበረ ማፍያ ድርጅት ሆኖል፡፡ ወያኔ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት፤ በኢፈርቱ
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ካንፓኒ ለመተካት አቶ አንባቸው አብርሃና አቶ ኢንጅነር አለሙ አንባዬ
የስራ አስኪያጅነት ዘመን የዘረፋ መረብ ዘርግተው ሀገራችን ዘርፈዋል፣ በቻይና ብድር ሃገሪቱን
ዘፍቃዋታል፡፡ ለዚህ ነው የኢኮኖሚ መርማሪ ኮሚሲዩን ማቆቆም የሚያስፈልገው፡፡ የወያኔ ሥርዓት
የዘራውን ዘርፈ ብዙ የሙስና ጎጂ ባህልን እስካላጠፋን የኢኮኖሚ እድገትና፣ የህዝቦች ብልፅግና
አይኖርም፡፡ የዋናው ኦዲተር ቢሮ የስኳር ኮርፖሬሽን ያቀረበውን ሪፖርት እንደ ናሙና አድርገን
በማቅረብ የህግ ልዕልና በሃገራችን እንዲዳብርና ተጠያቂነት እንዲነግስ እንጠይቃለን፡፡
ጉዳያችን ዜና / Gudayachn News (ልማት/Development) Friday, December 22, 2017
"የስኳር ኮርፖሬሽን እና ፕሮጀክቶቹን አስመልክቶ በዋናው ኦዲተር በወጣው ሪፖርት መሰረት አቃቢ
ሕግ ክስ እንዲመሰረት ነበር የጠየቅነው እስካሁን ምላሽ የለም።እየጠበቅን ነው" ዋናው ኦዲተር መስርያ
ቤት ድጋሚ ማሳሰቢያ። መስርያ ቤቱ ለሕዝብ ይፋ ያደረጋቸው 'ጆሮ የሚጠልዙ' የሌብነት እና ዝርክርክ
አሰራሮች በመተሃራ፣ወንጂ እና ተንዳሆ ፋብሪካዎች ላይ ያደረሰውን ጉዳት ያጋልጣል። በኢትዮጵያ
ውስጥ ካሉት መንግስታዊ መስርያ ቤቶች የመስርያ ቤቶችን የተዝረከረከ አሰራር የህወሓትን አምባገነናዊ
ማሸማቀቅ በማለፍ በድፍረት ሙስናዎችን ለሕዝብ ይፋ በማድረግ በአቶ ገመቹ ዱቢሶ የሚመራው
የዋናው ኦዲተር መስርያቤት አርአያነት ያለው ሥራ ሰርቷል። መስርያ ቤቱ የስኳር ኮርፖሬሽን በአቶ
አባይ ፀሐዬ እየተመራ የደረሰበትን ክስረት ለሕዝብ በዝርዝር እና የኦዲት ሕግ እና ስርዓት በጠበቀ
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መልኩ በማቅረብ እና ሰነዱንም ለክስ በሚቀርብ መልኩ በማስረጃ አስደግፎ በመያዝ በኩልም ብዙ
እርቀት እንደሄደ ይነገራል።ይህም ሃገራዊ ኃላፊነት በሚሰማቸው የመስርያ ቤቱ ኃላፊ እና ሰራተኞቹ
ብርቱ ትጋት እንደሆነ ይነገራል። መስርያ ቤቱ በዛሬው እለት ታህሳስ 13፣2010 ዓም በዋና ኦዲተር ቢሮ
ኃላፊው አቶ ገመቹ ዱቢሶ አማካይነት ለሸገር ራድዮ በሰጠው መግለጫ አቶ ገመቹ ዱቢሶ " "የስኳር
ኮርፖሬሽን እና ፕሮጀክቶቹን አስመልክቶ በዋናው ኦዲተር በወጣው ሪፖርት መሰረት አቃቢ ሕግ ክስ
እንዲመስረት ነበር የጠየቅነው እስካሁን ምላሽ የለም።እየጠበቅን ነው" ማለታቸው ተሰምቷል።መስርያ
ቤቱ ለሕዝብ ይፋ ያደረጋቸው ከስኳር ፋብሪካዎች ጋር የተያያዙ የሌብነት እና ዝርክርክ
አሰራሮች በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያለው የስኳር እጥረት አቶ መለስ እና ኃይለማርያም እንደሚሉት
ሕዝብ በብዛት ስኳር ስለተጠቀመ ነው የሚለው ተረት ተረት ፀሐይ የሞቀው ውሸት መሆኑን ይህንን
ሪፖርት የተመለከተ ሰው በቀላሉ መረዳት ይችላል። በእዚህ በህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እና
ተባባሪ ሹማምንት በተመራ የዝርፍያ እና ዝርክርክ ተግባር በኢትዮጵያ ላይ የደረሰው የጥፋት መጠን
ሪፖርቱ በገለጠው የገንዘብ መጠን ብቻ ይወሰናል ብሎ መገመት ፈፅሞ እንደማይቻል መረዳት
የተንዳሆ ፋብሪካን በተመለከተ {1} የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ አፈጻጸምን አስመልክቶ ዓመታዊ የግርድፍ
መሬት፣ የውሃ ገብ መሬት ርክክብና የሸንኮራ አገዳ ተከላ እቅዶች አለመሳካታቸው፣ የፋብሪካው ግንባታና
ተከላ በ6 ዓመት የዘገየ ፕሮጀክት ሆኗል፣ ለፋብሪካው በአማካሪነት ከተቀጠረው ድርጅት ጋር የተገባው
ውል ለ7 አመታት መራዘሙና ይህም ወደ 9.5 ሚልየን ብር ጭማሪ (713.4%) እንዲከፈል ማድረጉ፣
ለ499 ቤቶች ግንባታ ከ300 በላይ ለሆኑ ተቋራጮች ካለውል ስራ መሰጠቱ፣ ይገኛል።ከእዚህ በታች
የዋናው ኦዲተር ቢሮ ያወጣው ሪፖርት በሶስቱ ፋብሪካዎች ብቻ ላይ የተጠቀሰው ዋና ዋናው ብቻ
ተዘርዝሯል። {2}በእዚሁ ፋብሪካ በርካታ ማሽነሪዎች ለብልሽት መዳረጋቸው፣ በማስከተልም በህወሓት
ጀነራሎች የሚመራው ብረታ ብረት ኮርፖሬሽን ጋር 44 ሚልዮን ብር የሚያወጣ ለማሽነሪ መግዣ ውል
ቢፈራረምም ብረታ ብረት ኮርፖሬሽን ማሽኖቹን ሳይሰራ ከአንድ ዓመት በላይ ስለሆነ የሀገር ንብረት
እንደባከነ ገልጧል፣ {3}ለፋብሪካው የቲሹ ካልቸር ሥራ በሚል የተመደበው በጀትም ሆነ የወጣው ወጪ
ተደብቆ እስካሁን ግልጥ አልተደረገም፣{4}ፋብሪካው ወደ ሥራ ባለመግባቱ ከ300 ሄክታር በላይ ላይ
የተተከለው የሽንኮራ አገዳ ወደ ምርት ሳይቀየር እንዲገለበጥ መደረጉ፣1349 ሄክታር ላይ የነበረ ቀደም
ብሎ የደረሰ ሸንኮራ አገዳም ወደ ምርት መግባት ባለመቻሉ እንዲጣል መደረጉ እና ይህ ከፍተኛ ብክነት
መሆኑ፣
የመተሐራ ፋብሪካን በተመለከተ {1}የኢታኖል ፕላንት ግንባታና ተከላ ጨረታ ሂደትን የሚያሳይ ሰነድ
አለመገኘቱ፤ ለግንባታና ተከላ ከተመደበው መነሻ የኮንትራት ዋጋ በላይ በብልጫ ለተፈጸመው የብር
33,859,495.41 ክፍያ ምክንያቱን የሚገልጽ የውል ማስረጃ አልተገኘም፣{2}የእንፋሎት ሀይል ማቅረብ
ባለመቻሉ ከምርት ሊገኝ የሚቻል ከ68,6 ሚልየን ብር በላይ መታጣቱ እንዲሁም በግብዓትነት ሊውል
የሚችል ብር 39,193,770 የሚያወጣ ሞላሰስ መባከኑ ብሎም ብር 3,915,328.10 የሚያወጣ
ከተሽከርካሪዎች ነዳጅ ጋር የሚቀላቀል 412,139.8 ሊትር ኢታኖልና ለተለያዩ የመጠጥ ኢንዱስትሪዎች
በግብዓትነት የሚሸጥ ብር 2,559,388.99 የሚያወጣ 176,631.4 ሊትር ረክቲፉይድ ስፕሪት አልኮል
ባለመመረቱ በድምሩ ብር 6,474,717.09 ሀገሪቱ እንድታጣ መደረጉን ደርሶበታል፣{3}በውል አፈጻጸምና
ግዥ በኩል ከስኳር ኮርፖሬሽኑ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ ውጪ ግዥ በመፈፀሙ ፋብሪካው ያልተገባ
ተጨማሪ ወጪዎች እንዳወጣና በውል ያልታሰሩ ግዥዎችን እንደፈጸመም ተገልጾ በአብነት ለሥራ ላይ
አደጋ መከላከያ አልባሳት ተጨማሪ ብር 168,834.89 ለሠራተኞች ዩኒፎርም ግዥ ደግሞ ብር
437,368.75 ተጨማሪ ወጪ ለሁለት አቅራቢዎች እንደከፈለ ተጠቅሷል፡፣ {4}የእንፋሎት ሀይል
ለማመንጨት የሚያስፈልገውን ውሃ እንዲያጣራ በብር 1,906,362 ለፋብሪካው ተገዝቶ ከህንድ የመጣና
ሌሎች ልዩ ልዩ ክፍያዎች ተፈጽመውለት የተተከለ መሳሪያ ፋብሪካው ከሚጠቀምበት ነባር ቴክኖሎጂ
ጋር ባለመግጠሙ ምክንያት ከሁለት ዓመታት በላይ አገልግሎት ሳይሰጥ መቀመጡ ለከፍተኛ ኪሳራ
አስከትሏል፣{5}በተደረገው የነዳጅ ቆጠራ 3,224.86 ሊትር ፔትሮሊየም እና 8,304.95 ሊትር ዲዝል
ከካርድ ባላንስ ጋር ሲነፃፀር አንሶ ተገኝቷል መልስ የሚሰጥ የለም
በሁለት መርከብ የወንጂ ስኳር ፋብሪካ በተመለከተ {1}የስኳር ፋብሪካ ማስፋፊያ የመነሻ ውል ስምምነት
ላይ የፋብሪካው መጠናቀቂያ ጊዜ አለመገለጹ በተጨማሪም የፋብሪካ ግንባታና ተከላ ስራውን
በአማካሪነት የተከታተለው ኩባንያ ውል ማጠናቀቂያ ጊዜ ለ8 ጊዜ እየተራዘመ ለ9 ዓመታት በመዘግየቱ
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ከመነሻ ኮንትራት ዋጋው በላይ ዩሮ 4,648,860 (150,190,992.82 ብር) አለአግባብ ተጨማሪ ክፍያ
ለኩባንያው መከፈሉን ኦዲቱ አመልክቷል፣{2}የሸንኮራ አገዳ እርሻ ልማት ለማከናወን የመስኖ ግድብና
አውታር ግንባታ የወለንጪቲ ቦፋ መስኖ ፕሮጀክት በ3 ዓመት ለማጠናቀቅ ውል ቢገባም ለ2 ዓመት ከ2
ወር ከመራዘሙ በላይ ስራዎቹ በተቀመጠላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው ውሉ 4 ጊዜ የታደሰ በመሆኑ
በድምሩ ብር 30,489,214 ከመነሻ ዋጋ ተጨማሪ ክፍያ መፈጸሙ ተገልጿል፣{3}ጂቡቲ ወደብ
ተከማችተው የሚገኙ የፋብሪካ እቃዎችን በተመለከተ በፋብሪካው ለኮርፖሬሽኑ የቀረቡ የድጋፍ
ጥያቄዎች አለመመለሳቸው፤ ከሞጆ ደረቅ ወደብ ለሚመጡ ዕቃዎች የገንዘብ ጥያቄን አስመልክቶ ብር
22,019,678.78 መከፈል ባለመቻሉ የመወረሻ ጊዜያቸው የተቃረበ 9 ዕቃዎችን በወቅቱ ባለማንሳት
ለመጋዘን ኪራይ ብር 393,231.33 መከፈሉ ተመልክቷል፡፣{4}ከውጭ ሀገር ተጭኖ ከመጣ ስኳር ውስጥ
3,777 ኩንታል የተበላሸ በመሆኑ ትክክለኛ ማስረጃ ባልተገኘለት መንገድ መቀበሩና ካሳ ያልተጠየቀበት
መሆኑ ተጠቅሷል፡፡ (ዘግይቶ በወጣ ሌላ ምንጭ ተቀበረ የተባለው ውሸት መሆኑ እየተገለጠ
ነው።ከእዚህ ይልቅ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኃላ ሳይበላሽ እንደተበላሸ ተደርጎ እና እንደተቀበረ
የተገለጠው ውሸት መሆኑ እና በድብቅ ገበያ ላይ መሸጡ የሰሞኑ ትኩስ ሆኗል)፣{5}በንብረት አያያዝ
በኩል እ.ኤ.አ በ2014/2015 በጀት ዓመት 124 ቀላል እና 41 ከባድ ተሽከርካሪዎች፤ እ.ኤ.አ በ2015/2016
በጀት ዓመት ደግሞ 172 ቀላልና 21 ከባድ ተሽከርካሪዎች በንብረት ቆጠራ ወቅት አለመገኘታቸው እና
እነኝህ መኪናዎች የት እንዳሉ ማንም መልስ መስጠት አለመቻሉ፣ ባጠቃላይ የኦዲት ሪፖርቱ በገንዘብ
በኩል የደረሰው ጥፋት ላይ ቢያተኩርም በእራሱ በኮርፖሬሽኑ ቀደም ብሎ ለማስፋፍያ በሚል ኢትዮጵያ
ከ70 ቢልዮን ብር በላይ መበደሯ እና እስካሁን አንድም ፋብሪካ ወደ ሥራ አለመግባቱ መገለጡ
ይታወቃል።ይህ በእንዲህ እያለ ነው ዛሬ ታህሳስ 13፣2010 ዓም የዋናው ኦዲተር ሥራ አስኪያጅ አቶ
ገመቹ ከላይ የተጠቀሱት ጉድዮች በሕግ እንዲጣሩ ከማስረጃ ጋር ለአቃቢ ሕግ የላክን ቢሆንም እስካሁን
መስርያቤቶቹም ሆኑ አቃቢ ሕግ ምላሽ አልሰጠም።ይልቁንም በባሰ ሁኔታ ችግሮች እየቀጠሉ መሆኑን
ይገልጣሉ። ከእዚህ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከ80 ሚልዮን ብር በላይ መፈረም ያለበት ኃላፊ
ሳይፈርም ወጪ መደረጉን የኦዲት መስሪያ ቤቱ ቢገልጥም እስካሁን ምላሽ አለመሰጠቱን ዜናው
ያብራራል።የኢትዮጵያ የሙስና እና የባለስልጣናቱ የዘረፋ ደረጃ ከምንገምተው በላይ ነው።የስኳር
ፋብሪካ ፕሮጀክት ቅሌት በትንሹ ምን ያህል የሰፋ ምዝበራ እንደሚደረግ የሚያሳይ አንዱ ናሙና
ነው።በእዚህ መልኩ በእያንዳንዱ ሴክተር ውስጥ ያለውን የዘረፋ ጥልቀት ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ
ይቻላል።የኦዲት መስሪያ ቤት ለእያንዳንዱ ክሶቹ በቂ በሰነድ የተያዘ ማስረጃ እንዳለው እና ዓለም አቀፍ
ደረጃውን
በጠበቀ
የኦዲት
ምርመራ
ደረጃ
መስራቱን
አክሎ
ገልጧል።ጉዳያችን
GUDAYACHN / www.gudayachn.com/ ጌታቸው በቀለ
ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!!!
ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ፣
ድመት ሌሊት አይሂድ፣ አይጥም ቀን አይምጣ፡፡
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ምዕራፍ {16}
የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካዎች የሙስና ሽያጭ!!!››
ሽያጭ
‹‹ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ፣
ድመት ሌሊት አይሂድ፣ አይጥም ቀን አይምጣ፡፡››

ከቻይናና ከህንድ የሚገቡት አብዛኛዎቹ መድኃኒቶች በውጭ ምንዛሪ ድርቅ የተነሳ አገር ውስጥ
ባለመግባታቸው ህብረተሰቡ በመድኃኒ እጦት እየተሰቃየ ነው፡፡ በአንፃሩ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ
የሚገኙ ከ100 በላይ የሚሆኑ የመኪና አስመጪ ድርጅቶች የወያኔ መንግሥት ሽርካዎች አዳዲስ
መኪናዎች ከባህር ማዶ በማስገባት ሲሸጡ ይስተዋላሉ፡፡ ለነሱ የዘነበ የውጪ ምንዛሪ ለመድኃኒት
መግዣ መንጠፉ ምን ይባላል፡፡ በሃገሪቱ ከውጪ የሚገባ የዲያስፖራ የሃዋላ ገቢ ቀንሶል፣ የቱሪስት
ጎብኝዎች ቁጥር አቆልቁሎል፣ በገቢ ንግድ ወደ ሀገር ውስጥ ዕቃና ሸቀጣ ሸቀጦች የሚያስገቡ ነጋዴዎች
በውጪ ምንዛሪ እጦት መሥራት አልቻሉም፡፡ የፕራይቬታይዜሽንና መንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ከዴሬክተር ጀነራል አሰፋ አብርሃ፣ በየነ ገብረመስቀል እስከ ብርሃኔ ገብረመድህን
የአንድ ዘር የስልጣን ሰንሰለት የህወኃት/ኢፈርት መንግሥት በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ዘርፎች አትራፊ የሆኑ
የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካዎችን የህዝብ ንብረቶችን ወደ ግል ዘርፍ በማዘዋወር ሥም ከፍተኛ
ምዝበራ በወያኔ ተካሂዶል፡፡ በኢትዮጵያ የወያኔ መንግሥት የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካ፣
ለሜድሮክ አዲስ ፋርማኪዩር፣ ለኢፈርት/ አዲስ ፋርማሲዩቲካል ፋብሪካና ፣ ለቻይና መንግሥታዊ
የንግድ ኩባንያዎች አትራፊ የነበሩ መድኃኒት ፋብሪካዎች ተሸጠዋል፡፡
የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካዎች በፕራይቬታይዤሽን ሥም ቅርምት
1-ሜድሮክ አዲስ ፋርማኪዩርPharmacure
በቀ.ኃ.ሥ. ዘመን በ1956 ዓም የተቆቆመው የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ ፋብሪካ (ኢመፍ) ፋብሪካ
በመንግስት ይዞታ ከቆየ በኃላ ከመስረከም 15 ቀን 2007 ዓም ጀምሮ ፋብሪካው ሜዲቴክ ኢትዩጵያ
ንብረትነት ተሸጠ፡፡ ኢመፍ በ436,600,000 ብር (436 ሚሊዩን 600 ሽህ ብር)
ብር ሽያጭ ወደ ግል ይዞታ
መዛወሩ ይታወቃል፡፡‹‹የኢትዩጵያ መድኃኒት ፋብሪካ››(ኢመፍ)የሃምሳኛውን ዓመት ባከበረበት ግዜ
በአንድ ቢሊዩን ብር የማስፋፋት ሥራ ለመስራት በሰበታ ከተማ በሊዝ በተገዛ 40,000 ሜትር ካሬ ቦታ
በመረከብ የፍብሪካ ግንባታ ጀምሮል፡፡ የኢትዩጵያ መድኃኒት ቅመማ አክሲዩን ማህበር በሚል መጠርያ
የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥት፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ሚድሮክ የኢትዩጵያ
መድኃኒት ፋብሪካ››(ኢመፍ)ኢፋርም ፋርማሲዮቲካል ገዝቶል፡፡ The largest of these are
MIDROC’s Pharmacure, the SOE EPHARM
M established in 1972 (currently 50 products
and 570 employees), ፋርማ ኪዩር ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት በ1998
በ
እኤአ በሜድሮክ
ኢትዩጵያ ባለሃብት በሸክ መሃመድ ሁሴን አሊ አልአሙዲ የተመሠረተ ድርጅት ነው፡፡ ፋርማ
ኪዩር፣የመድሃኒት መቀመሚያ ፋብሪካ ሲሆን የተለያዩ መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ መሣሪያዎች
ለማምረት የተቆቆመ ፋብሪካ ነው፡፡ ፋብሪካው በአመዛኙ በደም ስር የሚሰጡ ፈሳሽ መድሃኒቶችና
ግሉኮስ በማምረት ለሃገር ውስጥ ፍጆታ በማዋል ይታወቃል፡፡ ለ109 ስዎች የስራ እድል አስገኝቶል፡፡
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ኢፋርም/ EPHARM በ1972 እኤአ የተቋቋመ የመድሃኒት ፋብሪካ ሲሆን ከ50 በላይ መድሃኒቶችን
በማምረት ሲታወቅ ለ570 ሠራተኞች የስራ እድል ፈጥሮል፡፡ በኢትዩጵያ የሚገኙ የመድሃኒት
ፋብሪካዎች 98 በመቶ የመድሃኒት ጥሬ እቃዎች ግብአት ከቻይና ኢንፖርት እንደሚያደርጉ ጥናቶች
አረጋግጠዎል፡፡ የመድሃኒት ምርቱም አቅርቦት 70 በመቶ ለመንግስታዊ ፋርማሲዩቲካል ዘርፍ በግልፅ
ጨረታ ይቀርባል፡፡
2- ኢፈርት አዲስ ፋርማሲዩቲካል ፋብሪካ (Addis pharmaceutical factory) የህወኃት/ኢህአዴግ
መንግሥት፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ለስታር ፋርማሲዮቲካል ኤንድ ሜዲካል
ስፕላይ ሼር ካንፓኒ (Star Pharmaceuticals & Medic. Supp S.C) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ
ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን 2,948,541 ሚሊዮን ብር ገዝተዋል፡፡ ሁለቱ ፋርማሲዎቹ ሴንትራል
ፋርማሲ እና ሂልሰን ፋርማሲ ናቸው፡፡ በ1995ዓ/ም ስታር ፋርማሲዮቲካል 25 ሚሊዮን ብር ካፒታል
ያለውና በመቐለ ቢሮ እንዳለው ይታወቃል፡፡ The relatively very few purchases by either
endowment funds or endowment-owned companies of SOEs under the privatisation
process are also remarkable: Kuraz publishing (bought by Mega for ETB13million) two
pharmacies and one or two hotels seem to be almost the only exceptions.2 (Sarah
Vaughan and Mesefin Gebremichael, Aug. 2011)
አብዛኛዎቹ በአዲስ አበባ የሚገኙ ውጤታማ ነጋዴዎች ከህወሃት የጦር አበጋዞች መንግስት ጋር የጠበቀ
የንግድ ግንኙነት አላቸው፡፡ የህወሃት/ ኢፈርት ድርጅት 51 በመቶ የኃብት ድርሻ ከአዲስ ፋርማሲዩቲካል
ፋብሪካ፣ ስታር ፋርማሲዩቲካልና ሜዲካል ሰፕላይ የጋራ ሼር ነበረው፡፡ ከዚህ ውስጥ ከፍተኛው ሼር
ደግሞ ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴ በሁለት አስርት አመታት በኃብት ምጥቀት መሠላል በሮኬት የተተኮሰ
በሎንደን ከተማም የሰናይ ታወር ባለቤት በመሆን ከወያኔ ጋር በጋራ የዘረፉ መሠረተ ደሃዎች ናቸው፡፡
ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴ አዲስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ባለቤትና ከፍተኛ ሼር ድርሻ በአቢሲኒያ ባንክና
ናይል ኢንሹራንስ እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ Actually, many of the successful businessmen in
Addis Ababa have financial connections with the TPLF. If we take EFFORT, we see that
it owns 51% share in Addis Pharmaceutical Factory, and Star Pharmaceutical and
Medical Supply. Most of the remaining shares are those of Mulugeta Guade Mengiste
[an Amhara] who has risen like a rocket in the business circle in Addis Ababa within a
span of a decade. Mulugeta is in control of Addis International Trading while at the
same time being a major shareholder in the BANK of Abyssinia and NILE Insurance.
አዲስ መድኃኒት ፋብሪካ በ1992 እኤአ በሁለት ሰዋች በጋራ ንብረትነት የተመሠረተ የንግድ ድርጅት
ነበር፡፡ ፋብሪካው ደቡብ ምዕራብ ትግራይ በአዲግራት ከተማ የተቋቋመ ፋብሪካ ነው፡፡ በ1995 እኤአ
ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴ የንግድ ድርሻውን ለኢፈርት አስተለላለፈ፡፡ በ1997 እኤአ ፋብሪካው ምርት
ማምረት በመጀመር 30 በመቶ ብቻ የማምረት አቅሙን እንደተጠቀመ ከዛም በህወሓት መንግስት ድጋፍ
ከውጭ የሚገቡ መድኃኒቶች ወደ ሃገር ውስጥ እንዳይገቡ በማገድና ከአዲስ መድኃኒት ፋብሪካ እንዲገዙ
ትእዛዝ በማስተላለፍ የመድኃኒት ገበያ ድርሻውን ከፍ ማድረግ ችለዋል፡፡ በአሁኑ ግዜ የፋብሪካው
የምርት አቅርቦት 77 በመቶ መድረሱ ይገለፃል፡፡ ፋብሪካው የመድሃነት ምርቱን 130 ዓይነቶች አድርጎ
በመጨመርና በ10 የምርት ማምረቻ የመስመር ስርጭት በማድረግ በኢትዩጵያ ትልቁ የመድኃኒት ፋብሪካ
ለመሆን በቅቶል፡፡ (The company has more than nine production lines and fully equipped
laboratories as well as the capacity to produce tabulates, capsules, syrups/suspensions,
dry powders for reconstitution, injectable vials, liquid injectable ampules, creams and
ointments.) Addis Pharmaceutical Factory manufactures more than 91 high quality
products of different therapeutic categories including antibiotics, gastro-intestinal drugs,
central nervous system drugs, cardiovascular drugs, anti-diabetic agents, antihistamines,
antehelmitics, analgesics, antiprotozoals, respiratory drugs, dermatological preparations,
minerals and vitamins as well as large volumes of Parentals.
በ2009 እኤአ ሁለተኛውን ፋብሪካውን በአቃቂ ከተማ manufacturing of large volumes
Parenterlas. The Ethiopian pharmaceuticals sector remains relatively small, with 10 firms
producing pharmaceutical products, and three others making medical supplies. The
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largest of these are MIDROC’s Pharmacure, the SOE EPHARM established in 1972
(currently 50 products and 570 employees), and EFFORT’s Addis Pharmaceuticals.
Ethiopian production satisfies only 20% of the domestic market: pharmaceuticals
imports were valued at US$190million in 2008, and more than a hundred importers and
wholesalers are registered in the country.
Although the sector is regarded as a priority for development and import substitution,
tight regulation constitutes a barrier to entry, as does the Ethiopian industrys import of
more than 90% of raw materials, accounting for 40% of costs (Sutton and Kellow, 2010
165ff). A number of medium- sized enterprises were reported to be in trouble in the
middle years of the decade. Controversy attaches to the eventual purchase by EFFORT
in 2005 of the shares of the remaining partner, after relations apparently soured (see
below, on Tower Trading Company). …Addis Pharmaceuticals also hopes to move into
regional export markets, and its horizontal integration was improved by the acquisition
of the newly established but insolvent Lifeline IV fluid manufacturer. Ninety-eight per
cent of the companys raw materials are imported, mainly from China, and 70% of its
products are sold to the state-owned Pharmaceutical Fund Supply Agency on opentenders (Sutton and Kellow, 2010).
3- ቻይና Sino ሂውማን ሄልዝ ኬር፣ ቻይና አዲስ መድኃኒት ፋብሪካዎች በኢትዮጵያ በመገንባት ላይ
ትገኛለች፡፡ሂውማን ሄልዝ ኬር 91 ሚሊዮን ዶላር ወይም በ2 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በአማራ ክልል
ሃገረማርያም ቀሰም በመገንባት ልይ ይገኛሉ፡፡
China’s biggest pharmaceutical company in to build plant in Ethiopia/Thursday,
June 16, 2016{addisfortune.net}
Humanwell Healthcare, China’s biggest pharmaceutical company, will invest
$91million (2 billion Birr)for the construction of a plant in Ethiopia- its second
investment destination on the continent, after Mali, in West Africa. The plan will
produce tablets, capsules, injections and syrups when operational within the
next two years. The factory is to be constructed in the Hageremariam Kesem
district of Amhara, located approximately 65 Km north of Addis Ababa. “When
the plant is completed, the prices of medicine for locals will be low” said
Mebratu Melese, Ethiopia’s state minister for industry. The local pharmaceutical
industry comprises 22 pharmaceutical and medical suppliers and manufacturers,
with nine directly involved in the manufacture of pharmaceutical products.
በተመሳሳይ ቻይና ቲሲጁ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ካንፓኒ የቅሊንጦ ኢንዱስትሪል ፓርክ በመገንባት፣ ፓርኩ
በ270 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በ204 ሚሊዮን ዶላር በዓለም ባንክ ብድር በተሰራው ፓርክ ሌላ
አዲስ መድኃኒት ፋብሪካዎች በመገንባት ላይ ትገኛለች፡፡
CHINA DAILY.COM.CN/ /Xinhua/ 2017
Ethiopia to commission Chinese-built pharmaceutical Industrial Park in March
2018A.A-Ethiopia will commission Chinese-built Kilinto industrial park which will
host pharmaceutical companies in March 2018, an Ethiopian official said on
Sunday. Speaking to journalists, Getahun Agenew, project manager at Kilinto
industrial park, Said 75 percent of the project had been completed. The
industrial park lying on 270 hectares of land is being constructed by china Tiesiju
civil engineering Group Co Ltd (CTCEGCL) at a cost of $204 million. The World
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Bank is wholly financing the construction of the industrial park through a loan
scheme. Kilinto industrial park, when completed, will encompass 18 km of
asphalt roads, provision of basic social services, green spaces, warehouses,
business centers and car parking space. Ethiopia is currently constructing or has
commissioned 15 industrial parks as part of plan to turn the country into a light
manufacturing hub in Africa by 2020.
Average availability of key essential drugs in PHCFs in the six regions (Figure 2) varied
between 65% (Amhara region) and 90% (Tigray region) showing relatively highest
availability of essential drugs in Tigray region and lowest availability in Amhara region.
However, the mean variations for both adult and children products were found to be
insignificant (P>0.05).

Figure 2 Availablity of key essential drugs in PHCFs in six regions
የኢትዮጵያ መድኃኒትና ሕክምና መገልገያ አምራቾች ማህበር ፕሬዜዳንት አቶ ዮናስ ገብረፃዲቅ
ለሪፖርተር እንዳሉት ‹‹በኢትዮጵያ 15 መድሃኒትና የህክምና መገልገያ አምራቾች አሉ፡፡ ከነዚህ መካከል
8ቱ መድሃኒት አምራቾች ናቸው፡፡ አጠቃላይ የገበያ ድርሻቸውም 10 በመቶ ብቻ የሚሆነውም
በኢንዱስትሪው ላይ ማነቆ የሆኑ ትልልቅ ችግሮች መኖራቸው ነው፡፡ ከእነዚህ ማነቆዎች 50 በመቶ
የሚሆነውን ድርሻ የሚይዘው የውጪ ምንዛሪ እጥረት ሲሆን፣ ከባለፈው 2009ዓ/ም የካቲት ወር
ጀምሮም ኩባንያዎቹ ምንም ዓይነት የውጪ ምንዛሪ ማግኘት አልቻሉም፡፡ 90 በመቶ የሚሆነው ጥሬ
ዕቃ የሚገባው ከውጭ አገሮች መሆኑ ደግሞ የምንዛሪው እጥረት የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ከባድ እንዲሆን
አድርጎታል፡፡በዚህም አብዛኞቹ ኩባንያዎች የሚያመርቱት የምርት መጠን እንዲቀንስ ሆኖል፡፡ ሠራተኞች
የቀነሱም አሉ፡፡›› በአጠቃላይ አገር ውስጥ የሚመረቱ መድኃኒቶች የአገሪቱን የመድኃኒት አቅርቦት 10
በመቶ ያህል ቢሸፍኑ ነው፡፡ እስከ 90 በመቶ የሚሆነው ከውጭ የሚገባ ነው፡፡ የሃገር ውስጥ መድሃነት
አምራቾች 90 በመቶ የሚሆነውን የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ከውጭ አገር መግባቱ ከሌሎች ዓለም አቀፍ
አምራቾች ጋር እኩል ተወዳዳሪ መሆን እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል፡፡ አብዛኛዎቹ አገር ውስጥ የሚገቡ
መድኃኒቶች ከህንድና ከቻይና ነው የሚገቡት፡፡ ውድድሩ ጥሬ ዕቃና ዋናውን ምርት ከሚያመርቱ
ድርጅቶች ጋር ነው የሚሆነው፡፡‹የአገር ውስጥ አምራቾች የሚያመርቱት አሞክሳሲሊን፣ አምፒሲሊን
የመሳሰሉት ምትክ የሌላቸው መሰረታዊ መድኃኒቶችን ነው፡፡ ሲዲቲ (Center for Innovative Drug
Development and Therapeutic Trials for Africa) አንዱ ነው፡፡ ሲዲቲ በአፍሪካ ውስጥ
የመድኃኒት፣ የክትባት፣ የላብራቶሪ ዲያግኖስቲክ፣ የመድኃኒት ምርምርና ሌሎችም በህክምናው ዘርፍ
የሚታዮ ክፍተቶችን በትምህርትና በሌሎች የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ለመሙላት የተቆቆመ ድርጅት
ነው፡፡ በሲዲቲ ፕሮግራም የሚገዙ መድኃኒቶች የወባ፣ የቲቪ፣ የቤተሰብ ምጣኔ፣ የክትባት መድኃኒቶችና
የመሳሰሉት ናቸው፡፡ ሲዲቲ ፕሮግራም የቀረበው መድኃኒት ካለው ፍላጎት አንጻር የሚያጥርበት
አጋጣሚ እንደሚፈጥር፣ ስለዚህም የእርዳታ መድኃኒቶችን በተገላባጭ ፈንድ የሚገዙበት አጋጣሚዎች
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እንዳሉ ዳሬክተሮ ወ/ሮ አድና በሬ ገልፀዋል፡፡ በ2007 ዓ/ም 12.5 ቢሊዮን ብር፣ በ2008ዓ/ም 12.8
ቢሊዮን ብር፣ በ2009ዓ/ም 13.5 ቢሊዮን ብር፣በ2010ዓ/ም 15.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት መድኃኒት
በየጤና ተቆማቱ ኤጀንሲው ገዝቶ አሰራጭቶል፡፡ በ2009ዓ/ም በኤጀንሲው የተፈፀመው የመድኃኒት
ግዥ 13.3 ቢሊዮን ብር ሲሆን፣ ከአገር ውስጥ አምራቾች 1.2 ቢሊዮን ብር የሚገመት መድኃኒት
ለመግዛት ዕቅድ ተይዞ ማግኘት የተቻለው ከ900 ሚሊዩን ብር የሚገመት መድኃኒት ብቻ ነው፡፡
የህሊና እስረኞች የፈቱ!!!
የሙስና መርማሪ ኮሚሲዮን ይቆቆም!!!
ከሙስና ኢኮኖሚ ግንባታ በፊት፣ የህዝብ ውይይት ይቅደም!!!
ጊዜዊ የሽግግር መንግሥት ይመሥረት!!!
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“By 2005, China’s embassy in Addis Ababa hosted more high-level visits than any
Western mission and Chinese companies had become a dominant force building
highways and bridges, dams and power stations, cell phone networks, schools,
and pharmaceutical factories. Ethiopia’s trade minister said that “China has
become our most reliable partner.” China became involved in nearly every aspect
of Ethiopia’s economy. One agreement in 2006 with three Chinese companies is
valued at $1.5 billion in commercial suppliers’ credit at Libor (interbank lending
rate) plus 1.5 percent to develop cellular and 3G services across Ethiopia.”
Source:-Ethiopia and China: How Two Former Empires Connected in the 20th
Century-by David H. Shinn June 11, 2014
Year

Project
cost USD

US
D$=Bir
r

Project cost
Birr

2006

ZTE

$1.5 billion

8.39

12,585,000,00
0

2008

ZTE

400,000,0
00

9.67

3,868,000,000

186

number
of
mobile
telepho
ne users
1.5
million

3.5
million

Project
objectives

Its work helped
boost the
capacity of the
mobile-phone
network 7
million
for the supply of
15 million
wireless mobile
networks in

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
10/13/
12
2013

Total

Huaw
ei and
ZTE
Huaw
ei and
ZTE

Chinese Wall in Ethiopia

$1.3 billion

18.65
18

24,247,340,00
0

20
million

$1.6 billion

19.65
11

31,441,760,00
0

20
million

4.8 billion

Ethiopia
to improve
telecommunicati
ons network
boosting the
capacity of
Ethiopia's
mobile-phone
network to 50
million
subscribers in
2015 from 20
million now

72,142,100,
000

&ƒK;

9; 9™ ƒCš > 60
%92006 >4& > 9 2013>4&
#
9
•g{G ^ «i”($“ ZTE Corporation
†
Huawei Technologies Co. Ltd.
{Gi
« “ eC
E'
$ ¬SM d
2
•g{Giof { —Jf (&
2•g{G)
4.8 •12 34 5
(72,142,100,000 •12 e ) e$
€|CG
>R
G 9
3
™1* G
:6
; > 60:|C$
U:K 88 g; (
2 •g{G $ ¬
($“ { —Jf

9e•C-& | ³Þ |D † c á (e&m )
#$ $ ë
*C
d
E
Ar R 9
” Y
3 013
0
„
ÞA
@„ƒ0 qe ^
€
reC "\
<
¡
$C@žM > R ƒ)G 0 6 # ÞA
G
370 e
d
|°
;
@+]888

92008>4&
> 9
2014>4&
2
&
@$
$ ¬
5,608,000,000 •13 34 5; : G (104,599,294,400 •13 e )
& h¨;pM
#‹
< e$
$h 88
4 —
—
A
& h¨;p~ 1,730,000,000 •13 34 5;
: G
(32,267,614,000 •13
e )
6
2
&
@$
& h¨;pM : $ &#$ collatoral > 6
&*T M
@|]88
1975 >4&
2
< e$ 343.7 013 34 5
B C
DE
r G & U† &ƒK;
&@
* G
(GDP) 14% >¬
b B 88 1991 >4&
2
< e$ 9.1 •12 34 5
B C DE
r G & U† &ƒK;
&@
* G
(GDP) 214%
>¬
b B 88 ë 30 1999 • &kb 10.2 •12 34 5
9
en 88 2013 >4&
2
< e$ 16.11•12 34 5
B C DE
r G 9&ƒK;
&@
* G
(GDP) 285.5% >¬

187

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

b B 88
< e$ 9
+ >R 9 Q A_
6k &@|SM
N
2
&ƒK;
< e$
920 > 9 30 •12
34
5
(373,036,000,000 •13
e
> 9 559,554,000,000 •13
e )
> 606
@ U 88
2
&
@$%
2 •g{G
2
e|
N
A ’ „
"] $ ¬SM
| _
0 6 ¾
< e$ 10 •12 34 5
@ U 88 …rG
CO r:k / r&m#
#
2
&
@$ $ ¬
2•g{G >R
2
#
>R > R EB
e$WG
#
ƒ `G > R& 6
Y G&)
@ e
QG
Cd@l
CO )*n ) A 88
Y G &)
@ e
QG (4 4G4 )
3
#
*cG
2014>4&
& )²
&|
G
&c„
(ARTICLE
IV
CONSULTATION)A:„
—
™C :‹‹
3
A
„
&
33. A
„ ‚ 9&*T
A ‡ e$ d
k@ S
< >R : G
úbA† e$ ;
GGB
;_ G88 A
„ ‚ &
3
•g{G >R > 6
3
&
@$ e$
3
#
& "ƒ G%
…rG > 6
3
#
>R & Qƒ G : G
#
e$ Ep
#
>R ; & 6
G ;]88 A
„ ‚
> 60 C
>B…r $ ¬SM > 6#
#$ $ ¬SM
|_
0 9
'
_ 88
3
&
@$ Y U†
q
Ÿm
—
& *S > G
3
•g{G
cCe b#¬ ; B 88››
e
9|9|]88
#
e$
B $ ¬S~%
2
&
@$
2 •g{G & ¬ > 60A] : G >¬ &•
> 6 ‰l & ;^M *
B 88
3
#
&@ ‚
< >R
0
9 9
#
A • B
0 R6W $ ¬SM
2
&
@$%
2 •g{G%
2
e|
N
A ’ „
9 <
0 6W
e$
!R
b@e e
B*n > mU
Þ@U]88
4 4G4
6#Þ k@ ‚ e$
!R
b@e & $ ;
E
> R
G k@ ‚ 9 < #$ @• %9@• #$ :< %&ƒK;
#$ 0‹p
< !R
& $B
";
&
;]88 >B…r
# U† $ ¬SM !R
#
¤
$ $
*G e$W
ƒ % &9q€
¡U
b
>R
¡U
] & $ ;
U
> R
CR]88
3
A
ƒc;; !R
ƒ
#
6 ? G
@ ‚ !R
€
>
M
¡U ;
$C7
!R
?
:6&6@+ 6CO > 6C"
E'
@ ½
88
* ‚ b b 9$C-@û
e\ 88
Authorities’ views
33. Authorities do not concur with the staff’s assessment of the public debt.
They maintain that Ethiopian-Telecom liabilities, like those of Ethiopian Airlines,
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are not guaranteed by the government and hence should not be added to
government debt. They explain that both these entities operate as commercial
enterprises. Ethiopian Airlines discloses audited annual financial statements and
Ethiopian-Telecom is in the process of doing so.
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B. Public Sector Debt
29. Accumulation of external debt accelerated in 2012/13 and 2013/14. The stock of
outstanding public sector external debt reached US$12.2 billion in the first half of
FY2013/14 and was US$ 11.2 billion at the end of FY2012/13, reflecting mainly additional
concessional multilateral loans. Of the additional loans disbursed in FY2012/13 and first
half of FY2013/14 (about US$2.4 billion, including Ethiopian Airlines), one third was for
transport and communication sector, 18 percent for electricity related projects and 12
percent for highways. Debt service payments have increased in recent years, but favorable
terms have kept the debt burden at low levels.
30. Domestic debt has grown with the financing needs of the general government.
Total domestic debt was about 16.9 percent of GDP at the end of FY2012/13, 60 percent of
which was accounted for by direct advances from NBE, 28 percent by treasury bills, and
13 percent by government bonds held mostly by NBE and Commercial Bank of Ethiopia
(CBE).
31. The risk of external and public debt distress remains low, but is on the cusp of
transition to moderate. External debt-to-GDP ratio is projected to increase further in the
medium-term and return to low levels in the long-run. Large disbursements associated with
the implementation of investments projects under the GTP are projected during the next 6
to 7 fiscal years, with non-concessional disbursements increasing from around US$1
billion in FY2014/15 to US$ 2.5 billion in FY2016/17, and remaining above US$1 billion
until FY2018/19.
32. The authorities need to monitor closely the debt levels and the terms and
conditions of the new loans. Debt indicators and sensitivity analysis suggest that Ethiopia
is on the border line of low and moderate risk of debt distress. Potential changes in the risk
assessment from low to moderate can be triggered by a terms-of-trade shock, and higher
than projected external debt. Thus, prudent borrowing levels in the context of a mediumterm debt management strategy remains key to sustaining low risk of debt distress.
Source:-IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA
2014 ARTICLE IV CONSULTATION—STAFF REPORT; PRESS RELEASE; AND
STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA, October 2014,

189

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Chinese Wall in Ethiopia
@
CO • pn¬
<
3
9gnM & ^
k@|SM d D:R6
DBV½ ”
Agricultural Finance potential in Ethiopia Constrains and
opportunities for enhancing the system
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The venture is also a good training ground for Chinese firms to work in
other African/developing countries. Our discussion with some of our
informants at the Telecommunication Corporation reveals that it seems
that the Ethiopian government officials are concerned only with short
run issues related to expansion of the telecommunication infrastructure
without worrying about the long-run operational costs, quality and
related issues. It was also transpired in our discussion that the Chinese
are well organized, with skilled personnel and skilled negotiators while
the Ethiopians are in bad shape in all these areas of expertise when
such deals are negotiated and agreed upon, not to mention the political
mussel of the Chinese over the Ethiopian telecom experts owing to
their connection with the top Ethiopian government officials. Thus, the
initial condition between China and its counterpart in Africa, as
demonstrated by the Ethiopian case, determines how much an African
country may benefit from its economic engagement with China. It is
also fair to infer that what is happening in Ethiopian telecom could be
found in all big projects that Chinese firms run in collaboration with
both the Ethiopian government and the African governments at large.
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Network online anonymity,Warwick

Ashford Monday 18 June 2012
“The Ethiopian government is blocking access to the Tor Network
that enables online anonymity, according to Reporters Without
Borders.Tor client software routes internet traffic through a
worldwide volunteer network of servers to conceal a user's location
or usage from anyone conducting network surveillance or traffic
analysis. The introduction of systems to block Tor access is the
latest attempt by Ethiopian authorities to cut access to internet
communication channels.Reporters Without Borders – the Francebased non-governmental organisation that advocates freedom of
information – said the only ISP in the country, state-owned EthioTelecom, must be using deep-packet inspection (DPI). DPI is an
advanced network filtering method, widely used by autocracies such
as in China and Iran.Blocking access to porn sites is usually the
official reason given for installing and using DPI.But in practice it
allows governments to easily target politically sensitive websites
and quickly censor any expression of opposition views, Reporters
Without Borders said on its website.Unconfirmed local reports
claimed that Ethiopians, who are increasingly turning to new
communication technologies, face up to 15 years in jail if they use
Skype or similar internet call services and up to eight years in jail
for using banned social media sites, according to the BBC.”
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“In 2007, there were 89 internet hosts. In 2009, there were 447,300 internet
users. In 2010, just 0.75 percent of the population were using the Internet, one of
the lowest rates in the world. Ethiopia's country code (TLD) is .et.”

•

“Telecommunications in Ethiopia is a monopoly in the control of Ethio Telecom,
formerly the Ethiopian Telecommunications Corporation (ETC); all telephone
service and internet access require Ethio Telecom to be involved. As of 2012,

•

•

there were 20.524 million cellular phones and 797,500 main line phones in use.”
“It is paradoxical that the size of the consumer base continues to rise, while the
quality of services declines with each day. Latest figures from the company
show that number of mobile subscribers has reached 23 million. A landline
subscriber base of 1.23 million and an internet user base of 960,331 are also
served by the monopoly.”
ZTE, Huawei to Get Ethiopian Telecommunications Contracts, By William
Davison, 0/13/12,Oct. 12 (Bloomberg) -- Ethiopia’s government will sign a twoyear contract with Huawei Technologies Co. and ZTE Corp. within weeks,
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Communication and Information Technology Minister Debretsion Gebremichael
said. ZTE, China’s second-largest maker of phone equipment, said in May it was
bidding with Huawei for a $1.3 billion government telecommunications
contract. “Both companies will be engaged,” Debretsion said in an interview in
the capital, Addis Ababa, yesterday, without giving the size of the contract.
“Both will have a share in the market.”
•

Ethio telecom, ZTE sign telecom expansion project;-“Ethio telecom
signed on Sunday, August 18, 2013 an 800 million USD worth expansion
project contract with the Chinese telecom company, ZTE.The agreement
was signed by ethio telecom Acting CEO Andualem Admase and ZTE
Ethiopia Senior Vice President and CEO Jia Chen. The agreement, which
is known as 'vender financing agreement' is part of the larger 1.6 billion
USD worth expansion project which ethio telecom is planning to
undertake in partnership with two Chinese telecom companies. Earlier in
July, ethio telecom signed a similar contractual agreement worth 800
million USD with another Chinese telecom giant, Huawei. Andualem said
during the signing ceremony that the agreement has major objectives of
increasing telecom service quality and coverage across the nation as well
as upgrading the existing network to the new technology.

• $C-@žM
• Ethiopian Telecommunication Corporation website

•
•

"http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethio_Telecom&oldid=622662622"

The Global Information Technology Report 2012, AEMFI/ page 25
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“In January, Beijing issued a white paper calling for accelerated expansion of
China’s news media abroad and the deployment of a press corps of 100,000
around the world, particularly in priority regions like Africa. In the last few
months alone, China established its first TV news hub in Kenya and a print
publication in South Africa. The state-run Xinhua news agency already operates
more than 20 bureaus in Africa. More than 200 African government press officers
received Chinese training between 2004 and 2011 in order to produce what the
Communist Party propaganda chief, Li Changchun, called “truthful” coverage of
development fueled by China’s activities. China and African governments tend to
agree that the press should focus on collective achievements and mobilize public
support for the state, rather than report on divisive issues or so-called negative
news.
Nowhere is this more apparent than in Ethiopia, which remains one of the West’s
foremost recipients of development assistance and whose largest trading partner
and main source of foreign investment is China. The prisons in Ethiopia, like
those in China, are now filled with journalists and dissidents, and critical Web
sites are blocked.”
g; (
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G € @M›› Why China is making a big play to control
Africa’s media8 September 13, 2013 | Filed under: News Feature,Opinion &
Analysis | Posted by: Zehabesha8 NAIROBI — The Globe and Mail
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“It is my view that the ANC is working with their Chinese allies – ruling party to
ruling party, in the way the Chinese government so often works – to increase their
influence in our local media and counter what they view as a hostile media
sector.”
Meanwhile, other Chinese media investors are gaining a bigger foothold across
Africa. A Chinese company, StarTimes, purchased a controlling stake in South
African satellite television provider TopTV this year, adding to its presence in 13
other African countries. The state-run radio broadcaster, China Radio
International, has FM stations in three East African cities, while its AM channel
covers all of Kenya.
China’s leading English-language state newspaper, China Daily, created an Africa
edition last December, published in Nairobi and distributed on Kenya Airways
flights and other venues. China has also launched a monthly magazine,
ChinAfrica, based in Johannesburg.
China’s state news agency, Xinhua, has nearly 30 bureaus in Africa, along with
its own television channel. It provides news bulletins for 17-million Kenyan
cellphones, while CCTV provides a mobile TV service called I Love Africa.
African journalists and press officers are often invited on all-expenses-paid
“training” sessions in Beijing, as part of Chinese aid programs that give shortterm training to 30,000 Africans and full university scholarships to another
18,000.
In Zimbabwe, CCTV provided new equipment for the state television monopoly,
allowing it to broadcast President Robert Mugabe’s campaign rallies for many
hours during the July election campaign. China also supplied giant television
screens for Zimbabwe’s main cities, so that government information could be
broadcast on the streets.
The centrepiece of China’s media empire is its new CCTV hub in Nairobi and its
flagship show, Africa Live. With its staff of about 100 people (about 40 of whom
are Chinese), and correspondents in 14 bureaus, the show is intended to compete
with BBC and CNN.
Top executives of CCTV in Nairobi declined requests for an interview. But
speaking on condition of anonymity, their journalists said the Africa headquarters
is extremely well-financed, with state-of-the-art equipment and salaries double
the Kenyan norm.
Its content, however, is often simplistic and condescending. It produced a
documentary, for example, called Glamorous Kenya that portrayed the country as
“a land of mystery” and “kingdom of animals.” It gives consistently glowing
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coverage of Chinese trade and aid in Africa, including frequent stories about the
two dozen Confucius Institutes that provide Chinese language training across
Africa. News scripts are carefully vetted by Chinese editors, the journalists say,
and there are instructions to avoid any negative coverage of Chinese leaders at
summits. Some journalists are docked pay if their reports are considered “poor.”
When a CCTV reporter quoted Zambian mine workers who were angry at their
Chinese employer, his story was shelved. And when Muslims protested against
the Ethiopian government, the CCTV correspondent wondered whether to cover
the street protests. His bosses swiftly vetoed it. “No religion,” they said.
Source –The Globe and Mail
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“Master programme in International Economics with a focus on
China Chinese-initiated Special Economic Zones in Africa: a case
study of Ethiopia’s Eastern Industrial Zone”
Emelie Rohne: emelie.rohne.060@student.lu.se
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In the last decade the economic cooperation between China and
Africa has increased dramatically as the flow of trade, aid and
investments has witnessed an almost explosive growth. The ChinaAfrica trade has increase to over $100 billion in 2010 (IMF 2011),
and the Chinese Ministry of Commerce, MOFCOM, report that the
Chinese FDI to Africa reached $2.1 billion in 2010 (MOFCOM 2009,
2010). Beyond the increased trade and aid, the increased
engagement has expressed itself through a number of instruments,
such as lines of credit to Chinese multinationals, exports credits,
resource-backed loans, the China-Africa Development Fund as well
as through the instrument of main focus for this study – the
Chinese overseas special economic zones (Brautigam 2010). While
historically scare, the research body on the China-Africa relationship
is now growing, gaining momentum by the high-profile meeting of
the 2006 FOCAC summit in Beijing (Large 2008). At present, the
flora of views on the engagement is diverse. One strand of the
literature has adopted a quite favorable view on the development,
where the increase Chinese engagement is seen as win-win
situation of South-to-South partnership providing China with markets
and Africa with investments (see e.g. Duarte 2012). Another strand
instead call for caution concerning the increased relationship, as it
may cause Africa to become less liberal (due to the Chinese
practice of bribes), as China’s engagement is an extractive hunt for
resources, as China “exports” weak labor standards, or as the
increase engagement may crowded out African initiatives (Eisenman
2012, Marysse & Geenen 2009: 392, AFRODAD 2012).
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• What are the prospects for the Ethiopian Eastern Industrial
Zone to be a tool for development through aiding the
process of structural transformation? Which criteria do those
prospects hinge upon?
• How does the aspect that the zone is Chinese-initiated
affect its prospects to lead to development and structural
transformation? Does the existence of multiple stakeholders
of the Eastern Industrial Zone improve or impair its
prospects for success?
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Conclusion and Policy Implications
The case study of Ethiopia’s Chinese-initiated Eastern Industrial
Zone has shown that the development potential of the zone in its
current state is limited. The analysis of the four data areas has
showed that
1) EIZ’s policy frame is not strong enough to successfully govern
the zone,
2) the initial phase of EIZ operation have not focused on enterprisetypes conducive to development,
3) the stakeholder cooperation between the Chinese and Ethiopian
actors is largely non-existent and
4) the EIZ do not take advantage of Ethiopia’s economic context of
high growth and favorable position to embark on a development
process led by light manufacturing. As such, the study has shown
that the EIZ
do not fulfill the four criteria for a successful
development process led by a SEZ as a strategy of unbalanced
growth.
The EIZ is not economically dynamic enough to be the leading
sector within such a strategy as the zone- sector not attracted
enough capital and investment, as the zone only host 12
enterprises and as the physical location of the zone is nonbeneficial. Furthermore, the enterprises in the zone do not create
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strong backward linkages as they do not match the need for ‘last
stage industries’, nor do they match the Ethiopian context in terms
of Ethiopia’s comparative advantage. Hua Jian Shoe is the one
firm in the zone that matches these criteria, but it cannot create
sufficient backward linkages from the EIZ to the Ethiopian economy
on its own – more firms of this type is needed. The enterprises
currently in the EIZ will not facilitate Ethiopia’s entry into the global
value chain due to the lack of firms in labor-intensive, low-tech
sectors. The entry into the global value chain is further restricted by
the poor infrastructure connecting the zone to the domestic
economy and the international market, diminishing the potential for
the EIZ as a trade facilitator in the way China and Vietnam used
SEZs to enable their entry into the global value chain. Finally, the
fourth EIZ-specific criterion of a working cooperation between the
main stakeholders of the zone is not fulfilled either. Due to the lack
of a guiding framework stipulating the policies and objectives of the
EIZ, and the lack of communication channels, the EIZ is not
reaping the benefits that its multiple stakeholders could bring. The
cooperation between the Ethiopian government with its knowledge of
the Ethiopian context and the Chinese government with its
successful SEZ experience should be able to support the Qiyuan
Group in its EIZ development, but poor development of the EIZ so
far is an indication that such cooperation is not taking place. If the
aspect that the EIZ is Chinese-initiated is to be beneficial, the zone
needs a more clearly specified frame for its Chinese and Ethiopian
stakeholders.
While the study has shown that the EIZ in its current state is not
conducive for Ethiopian development, the study has also shown
how a well-functioning SEZ can be a strong development tool. The
theoretical contribution of the current study is large, as it has
developed a frame for understanding how SEZs have the potential
to lead to development. By viewing SEZs as a tool within an
unbalanced growth strategy the study has shown how the SEZ can
be a conducive development tool in its own right, beyond being a
‘second-best policy’ in the road to full liberalization. The theoretical
framework of the study has clarified how a SEZ, such as the EIZ,
can be a tool for development through aiding the process of a
structural transformation, by specifying four criteria that zonesuccess hinges upon (where criterion 1-3 are of main importance in
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a wider SEZ-context). The approach of applying Hirschman’s (1958)
theory on unbalanced growth to SEZs, and incorporating the current
global context through the extension of the global value chainsperspective offers an important contribution to the theoretical debate
on SEZs, as reviewed in section 2.2. The theoretical framework
builds on the interesting idea put forward by the emphasis of
‘catalytic’ zone effects, and shows how these indirect effects can
actually stimulate the local economy outside the zone. Through the
specified criteria and on the foundation of Hirschman’s unbalanced
growth theory, the study clarifies the vague emphasis of ‘links’ and
‘zone integration’, popular in the current debate, and translates it
into a researchable focus. Viewing SEZs as a strategy within an
unbalanced growth strategy in an innovative approach to the debate
on SEZs, and further research on the development potential of SEZ
could benefit from applying a similar approach.
Policy implications
The study argues that SEZs have the potential to be tools for
development as part of an unbalanced growth strategy, but in order
for the Ethiopian EIZ to realize that potential, certain improvements
are need. The study has specified a number of policy implications
that can aid the EIZ transformation’s into a successful Special
Economic Zone and development tool.
In order to attract firms conducive for development – that is, last
stage industries with the potential for entry in to the global value
chain, which also fit Ethiopia’s comparative advantages – the EIZ
should aim at attracting firms within the leather, apparel and
furniture sector. This could be done through measures of
encouraging small firms within these sectors to move into the zone,
by e.g. offering targeted incentives to such firms, in line with
Söderbom (2012). Furthermore, the Ethiopian policy frame needs to
be accommodating to the input industries of these sectors, which
implies reforms in certain part of the investment incentives. The
non-encouragement of the tanning, sawmilling and timber making
sector should be lifted, to enable the growth of the leather and
furniture sector through incoming capital. As for the apparel sector,
the export ban of cotton (as reported by Dihn et al 2012), should
be lifted, as it discourages investment into the cotton sector, so that
conducive linkages can be created between a growing apparel
sector and a growing cotton industry.
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The EIZ’s removed location of 800 km from the Djibouti port should
be compensated for by a well-functioning infrastructure if the EIZ is
to be a trade facilitator that can ease Ethiopia’s entry into the
global value chain. In the EIZ-case, the Chinese engagement in
Ethiopia can be a tool for this, as the incoming Chinese capital into
the country can compensate for the low domestic saving, and
generate funds for infrastructure- improvements.
In addition to improvements of the hard infrastructure of roads and
railroads, the EIZ’s role as a trade facilitator would be increased by
efficiency gains in the transport, shipping and freight sector. To
ensure such improvement, the restriction of foreign entry in to the
sector should be softened, so that increased capital access and
competition can spur improvements in the sector.
Furthermore, the cooperation between the stakeholders needs to be
improved if the EIZ is to work, which calls for the creation of
communication channels and of a well- specified framework for the
cooperation. The upcoming Bill to govern Ethiopia’s industrial zones
is not enough, but the three stakeholders of the zone need to
jointly specify the objectives and the actions that should be taken to
fulfill those objectives. As past SEZ- experience has shown, a wellplanned SEZ-strategy is crucial to success, and in the EIZ-case this
plan should be specified by its three main actors.
The first criterion of SEZ success is that it attracts enough
investments and capital to ensure that the zone-economy can be
the leading sector in the economy. For many countries applying a
SEZ-strategy this is the most difficulty criterion to fulfill, as the SEZ
in itself is a tool to spur dynamic growth when such growth is
scare. As such, prescribing clear policy implications for how Ethiopia
can ensure dynamic growth in the EIZ is beyond the capability of
this research. However, one way of creating an enabling investment
climate in the EIZ that can spur economic dynamism is to draw on
the experience of the most promising firm (according to the
framework of this study), in the zone currently, the Hua Jian Shoe.
Hua
Jian Shoe has identified four major obstacles to a successful
economic development in the EIZ, and by addressing these
challenges, it is likely that more companies of this conducive type
will be attracted to the zone. Hua Jian’s main challenges in the EIZ
include the high logistics and rental costs, the low labor productivity
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and low labor skill level, the underdeveloped Ethiopian
infrastructure, the unpredictable customs clearance time and the
challenging business environment in Ethiopia. If these challenges
are addressed in tandem with the above prescribed policies
implication of certain changes in the investment incentives,
infrastructure development and improved cooperation between the
stakeholders, the Eastern Industrial Zone has the potential to
become a development tool as a Special Economic Zone within a
strategy of unbalanced growth.
Sources:https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/SEZsPerformance,Lesso
nsLearnedandImplicationsfor ZoneDevelopment.pdf.
“Master programme in International Economics with a focus on
China Chinese-initiated Special Economic Zones in Africa: a case
study of Ethiopia’s Eastern Industrial
Zone” Emelie Rohne:
emelie.rohne.060@student.lu.se
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ምዕራፍ {20}
ከውኃ ማቆር እስከ ፋብሪካ ሼዶች ማቆር! የኢንደስትሪያል ዞኖች 10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ሁለት
የህዳሴ ግድብ ይገነባ ነበር!

ኢንዱስትሪ በአጠቃላይ የኢንዱስትሪዎች ፓርክ ሼድ ስራ 10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ አስከትሎል፡፡ ለባህር
ማዶ ሃገራት አምስት ኢንቨስተሮች ከ1992 እስከ 2015 እኤአ ቀጥተኛ የባህር ማዶ ኢንቨስትመንት (FDI)
አንደኛ ቱርክ በ22.3 ቢሊዮን ብር 163 ፕሮጀክቶች፣ ሁለተኛ ቻይና በ14.5 ቢሊዮን ብር 814
ፕሮጀክቶች፣ ሦስተኛ ህንድ በ7.1 ቢሊዮን ብር 322 ፕሮጀክቶች፣ አራተኛ አሜሪካ 1.1 ቢሊዮን ብር 235
ፕሮጀክቶች፣ አምስተኛ ሱዳን በ805 ሚሊዮን ብር 373 ፕሮጀክቶች፣ በአጠቃላይ በ46 ቢሊዮን ብር
መዋለ-ንዋይ በማፍሰስ 1,907 ፕሮጀክቶች ገንብተዋል፡፡ ኢንቨስተሮቹ ለፋብሪካና ለመኖሪያ ግንባታ
ከ60 እስከ 80 አመታት የሚቆይ የመሬት ሊዝ ስምምነት ተሰጦቸዋል፡፡ ( Land lease term: 60-80
years at nominal rate for factories & residential quarters) የኢንቨስትመንቱ ወጪ በ46
ቢሊዮን ብር ሲሆን አንድ ዶላር በ27 ብር ብናሰላው 1 ቢሊዮን 700 ሚሊየን ዶላር መዋለ-ንዋይ
የፈሰሰበት ሲሆን አጠቃላይ የኢንዱስትሪዎች ፓርክ ሼድ የግንባታ ስራ 10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ
መውጣቱ የሚያሳየው በጥናት ላይ ያልተመሠረተ ኢንቨስትመንትና በሙስና የተዘረፈ ገንዘብ ምንተፋ
እንዳለበት ወደፊት ይፋ ይሆናል፡፡ የኢንዱስትሪዎች ፓርኮች በሃገር በቀል ኢንቨስተሮች በግሉ ዘርፍ
ሊሰራ ይችል የነበሩ፣ የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ፋብሪካዎች፣የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ፋብሪካ(ጫማና
ጎንት)፣ የታሸጉ ልዩ ልዩ ምግቦችና መጠጦች፣ ለሱፐር ማርኬቶች፣ መድሃኒቶች፣ ሳሙናና ቅባት ነክ
ምርቶች እንዲሁም ኬሚካል፣ ፋርማሲዩቲካልና አግሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካ የመሳሰሉት በግሉ ዘርፍ
በሃገር ውስጥ ባለሃብት ሊሰሩ ይችሉ ነበር፡፡
በኢትዮጵያ የ2010 ዓ/ም በጀት እቅድ መሠረት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እቅድ 997 ሚሊዮን ዶላር የነበረ
ሲሆን የእቅዱ አፈፃፀም ግን 487.5 ሚሊዮን ዶላር ማለትም 57.8 በመቶ ሆኖል ከዚህ ውስጥ
የኢንዱስትሪ ዞኖች ድርሻ አናሳ በመሆኑ አልተገለፀም፡፡ ከኢንዱስትሪ ፓርኮቹ የተገኘው የውጭ ምንዛሪ
ግን ኢምንት ነው፡፡ የኢንዱስትሪ ዞኖች ሼዶች ግንባታ ወጪ ቆሞ የገቢ ንግድ የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች
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(Import Substitution Industrialization (ISI) መተካት ይኖርባቸዋል እንላለን፡፡ ከውጪ የሚገቡ
የፍጆታ እቃዎችን በማቆምና በሃገር ውስጥ አምርቶ በመተካት የውጭ ምንዛሪ ማዳን ይቻላል፡፡ ለምሳሌ
በሰሊጥ ምርታችን የዘይት ፋብሪካ በማቆቆም ምርቱን በሃገር ውስጥ በማከፋፈል የውጭ ምንዛሪ ማዳንና
ለብዙ ሰዎች የሥራ እድል መፍጠር ይቻላል፡፡ በአዲሱ ለውጥ የኢንዱስትሪዎች ፓርኮች ቱሩፋትና
ግድፈት ተጠንቶ ይቅረብ፡፡
FDI to date- illustrates the top 5 countries investing in Ethiopia (since August 22, 1992April 02, 2015) summary of licensed foreign direct investment projects by country of
origin: no of projects and tot capital in 000br
No
1
2
3
4
5

Country of Origin
Turkey
China
India
USA
Sudan
Total

Tot No of Projects
163
814
322
235
373
1,907

Tot Capital in ‘000’ Br
22,325,174
14,531,756
7,177,924
1,192,791
805,083
46,032,728

የኢትዩጵያ መንግስት ኢንደስትሪያል ዞኖች ልማት ኢንቨስተሮች የሚሠጣቸው ልዩ ልዩ ማበረታቻና
የሚያሞላላቸው የመሠረተ-ልማት በተመለከተ፡{1} የኢትዩጵያ ኢንደስትሪያል ዞኖች ኢንቨስተሮች ከ8 እስከ 10 አመታት የገቢ ግብር አይከፍሉም፡፡ {2}
ኢንቨስተሮቹ ከባህር ማዶ ሃገራት የሚያስገቦቸው የታክስ ቀረጥና ሌሎች ታክሶች እንዳይከፍሉ
በማበረታታት ከገቢ ንግድ ከሚያስገቡት ካፒታል ጉድስ (የፋብሪካ ማሽኖች)፣ የግንባታ ዕቃዎች፣
መለዋወጫ እቃዎች 15 በመቶ ከካፒታል ጉድስ ምህረት የንግድ ፍቃድ ካወጡ በኃላ፣ የውጪ ንግድ
ምርት ለመላክ የሚያገለግሉ የጥሬ ዕቃዎች ግብዓቶችና መገልገያ መኪናዎች ከቀረጥ ነፃ የማስገባት
መብት አላቸው፡፡ {3} በአንድ መስኮት ሁሉንም የመንግሥት አገልግሎቶች ኢንደስትሪያል ዞኖች ግቢ
ውስጥ ሰርቪስ ያገኛሉ፡፡ {4} ኢንደስትሪያል ዞኖች ኢንቨስተሮች፣ የውጪ ዜጎች የሰው ኃይል የሥራ
ፍቃድና የመኖሪያ ፍቃድ ሠርተፊኬት ይሞላላቸዋል፡፡ {5} ኢንደስትሪያል ዞኖች ኢንቨስተሮች የካስተም
አገልግሎት የገቢ ንግድ ጥሬ እቃዎች የትራንስፖርት አገልግሎት
{6} ኢንቨስተሮቹ ኤክስፖርት የሚያደርጉት ምርቶች የግብር ታክስ ያለመክፈል ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡
{7} ኢንደስትሪያል ዞኖች ልማት ኮርፖሬሽን ለኢንቨስተሮች ብዙ ሄክታር መሬት ለኢንድስትሪ ዞኖችን
ከሊዝ ኪራይ ነፃ ቦታ ይሰጣል፡፡ {8} በኢንዱስትሪል ፓርኮች ኮንትራት ስምምነት መሠረት ሼድ ሬንት
(ኪራይ)፣ ፓርክ ኦፕሬሽን ኤንድ ማኔጅመነንት ኮንትራት (የፓርክ ኦፕሬሽንና የአስተዳደር ኮንትራት
ውል)፣ ዜሮ ሊኪውድ ዲስቻርጅ (ዜሮ የፈሳሽ ፍሰት አስተዳደር) እና ሲወሬጅ ስርቪስ (የፍሳሽ
አገልግሎትን) ጭምር ያካትታል፡፡ {9} የባንክ ብድር ይመቻቻል፡፡ {10} የታክስና ቀረጥ የማንሳት
ማበረታቻ በ769/2012 እኤአ በወጣው አዋጅ ተደንግጎል፡፡ {11} የኢትዩጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት
20 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ለኢንደስትሪያል ዞን ያቀርባል፡፡ {12} የኢትዩጵያ ውሃና ፍሳሽ ልማት
አገልግሎት 10,000 ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በቀን ለኢንደስትሪያል ዞን ያቀርባል፡፡
{2} Incentives applicable to industrial parks
{2.1} Manufacturers: Exempted from income tax up to 8 - 10 years / Exempted from
duties & other taxes on imports of capital goods, construction materials, spare parts
with a value of 15% of capital goods after business license, raw materials for the
production of export commodities & vehicles / One-stop government services within the
Parks premises / Loss carry forward (for half on income tax exemption of period
granted) / Land lease term: 60-80 years at nominal rate for factories & residential
quarters / Expedited procedure of securing entry, work permit and certificate of
residency for expatriate personnel working in industrial Parks and their dependents /
Customs facilitation - transport of imported raw materials straight from customs post
to factory through bonded export factory scheme / Investors also benefit from no taxes
on exports
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{2.2} Developers: Exempted from income tax up to 15 years (outside Addis Ababa) /
Exempted from duties & other taxes on imports of capital goods, construction materials,
spare parts, 15% of capital goods after business licence, raw materials & vehicles /
Provision of essential infrastructure, including dedicated power substations / One-stop
government services within the Parks premises / Land lease term: 60-80 years at
nominal rate for factories & residential quarters
{2.3} Services available in industrial Parks/ One –stop-shop (on site and in EIC’s HQ in
Addis abeba) / One site dedicated fire prevention and protection / Waste treatment /
Facilitation and after care / Park security / Cafeteria banking & other common services /
Custom clearance service for imported raw materials & exported products
በዓለማችን የልዩ ኢኮኖሚ ዞን ታሪካዊ አመጣጥ፣ፍችና ዓይነቶች
በኢምሊ ሮሃን በቀረበ ጥናት መሠረት የልዩ ኢኮኖሚ ዞን ፍች፣ዓይነቶችና ታሪካዊ አመጣጥ በአጭሩ
ለመቃኘት እንሞክራለን፡፡የልዩ ኢኮኖሚ ዞን አጠቃቀም ከኢኮኖሚ ምክንያቶች ጋር በተነሳ የረዥም ግዜ
ማለትም በ1704 እኤአ በጅብራልተር ውስጥ፣ በ1819 እኤአ በሲንጋፖር ውስጥ በንግድ ትስስር ላይ
ያተኮሩ ነበሩ፡፡ በ1920 እኤአ በስቴን ውስጥ የመጀመሪያው ማን-ፋክቸሪንግ ዞን ማን-ፋክቸሪንግ ዘርፍ
ላይ መሠረቱን ያደረገ ተመስርቶ ነበር፡፡ ምንም እንኮን፤የዛሬዎቹን ዞኖች ንድፍና አላማዎች በመዳሰስ
የሻኖን ኤክስፖርት ፕሮሰሲንግ ዞን በአየርላንድ በ1958 እኤአ ውስጥ ተቆቆመ ‹የዞኖች እናት›# በመባል
ይታወቅ ነበር፣ልዩ የኢኮኖሚ ዞን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተስፋፋው ከዛን ዘመን ጀምሮ ነበር፡፡ የልዩ
ኢኮኖሚ ዞኖች እድገት እየጨመረ ሄደ፣ ዛሬ የተለያዩ የዞኖች ዓይነቶች ከትንሽ የንድፍ ልዩነትና አላማ
በአለማችን ላይ ተግባራዊ ሆነዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ለመጥቀስ {1} ነፃ የገበያ ዞኖች፣ {2} ኤክስፖርት
ፕሮሰሲንግ ዞኖች፣ {3} ኢንተርፕራይዝ ዞኖች፣ {4} ፍሪ ፖርትስ፣ {5} ሲንግል ፋክተሪ ኤክስፖርት
ፕሮሰሲንግ ዞኖችና {6} ልዩ ዞኖች በመባል ይታወቃሉ፡፡ በአንድ አገር ልዩ የኢኮኖሚ ዞኖች ሲመሰረቱ
ዋነኛ አላማዎችና ጠቀሚታዎች ውስጥ የሚጠቀሱት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገር ውስጥ
መግባት፣ ለሃገሬው ሰው የስራ እድል መፍጠር፣ የሙያ ክህሎትና የቴክኖሎጅ ሽግግር፣ የገቢ ምንጭና
ልዩ ልዩ ጥቅሞች፣ የተሸሻለ ምርትና ሸቀጣ ሸቀጥ ለውጭ ንግድ ማቅረብ፣ውጭ ምንዛሪ ማስገኘት
ይኖርበታል፣
Special Economic Zones: A tool for development or for a “race to the bottom”
Before exploring the debate of SEZs as tools for development, a short note on the
history, definition and types of Zones is provided. The usage of special Zones for
economic reasons has a long tradition, starting as early as 1704 in Gibraltar and 1819 in
Singapore. These early Zones were geared towards facilitating trade, while the first
manufacturing-based zone was established in Spain in the 1920’s. However, considering
the design and aims of Zones of today, the Shannon EPZ (Export Processing Zone) in
Ireland, established in 1958, can be considered the “mother of Zones”, as it became
instrumental in spreading the knowledge about SEZs globally (FIAS 2008, Aggarwal
2010 and Bolin 2004). The practice of SEZs have developed over time, and today a
variety of different zone types with slightly different design and aims are implemented
globally. These include Free Trade Zones, Export Processing Zones, Enterprise Zones,
Free Ports, Single Factory Export Processing Zones and Specialized Zones (see FIAS
2008 for a discussion of the features of the different Zones types).
The area usually employ liberal and flexible policies in order to attract FDI, to promote
non-traditional exports and to generate foreign exchange earnings, employment, income,
and spillover benefits, including learning by locally owned firms (see e.g. World Bank
1992, UNCTC/ ILO 1988 and FIAS 2008). Within the general definitions of SEZs, a
further distinction of three different types of Zones can be identified: 1) Export focused
enclave Zones with little integration with the host economy 2) Zones as a testing-
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ground for liberal policies and 3) Zones as a policy tool within a broader economic
reform.
የልዩ ኢኮኖሚ ዞን ጥቅሞች፣ Defining Zone Benefits and Costs;-The economic benefits from
zone development are both static and dynamic. The static benefits are quite
straightforward and include: {I} የስራ እድል መፍጠርና የገቢ ማስገኛ (Direct employment
creation and income generation){2} የውጪ ንግድን ማሳደግና የውጪ ንግድ ዘርፎችን ማስፋፋት
Export growth and export diversification) {3} የውጪ ምንዛሪ ገቢ ማሳደግ (Foreign exchange
earnings) {4} ቀጥተኛ የውጪ መዋለ-ንዋይ መሳብ (Foreign direct investment) {5} የመንግስት
ገቢን ማሳደግ (Government revenues) የልዩ ኢኮኖሚ ዞን ተግባራዊ ጠቀሜታ በደሃ አገሮች ለዜጎች
የሥራ እድል መፍጠር፣የውጪ ምንዛሪ ገቢዎችን መጨመርና የመንግስትን ገቢ ከፍ ማድረግ ዋናዎቹ
ጥቅሞች ናቸው፡፡ ይሄም የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ከተቆቆሙ ጀምሮ ያስገኙት ጥቅም በየአመቱ በማስረጃ
ተደግፎ መቅረብ ይኖርበታል፡፡የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች በሰው ኃይል ልማት ላይ ያስገኘው ጠቀሜታ
ለመለካት ቢያዳግትም በረጅም ግዚያት ውስጥ አስተዋፅኦውን መገምገም ይቻላል፡፡
በሰው ኃይል ልማት የሚካተቱት ጠቄሜታዎች መኃል፤-{1} ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ እድል ፈጠራን ከፍ
ማድረግ (Indirect employment creation) {2} የሙያ ክህሎትና ሥልጠና ማሳደግ (Skills
upgrading){3} የሴቶች የስራ ዕድል መጨመር (Female employment) {4} የቴክኖሎጅ እውቀት
ሽግግር መኖር (Technology transfer) {5} የልምድ ልውውጥና ልዩ የስራ ልምድን
ማዳበር(“Demonstration effect” arising from application of “best practices”) {6} የክልሎች
ኢኮኖሚያዊ የተስተካከለ እድገት መፍጠር (Regional development) በኢትዩጵያ የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች
ጠቀሜታን በየአመቱ ምን ጥቅምና ጉዳት አስገኙ ብሎ መረጃ ማቅረብ ለሃገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገትና
ለዜጎች ብልፅግና ተጨባጭ ትርጉም ይኖረዋል፡፡ከለበለዛ ምንም ፋይዳ አይኖረውም፡፡
{I} የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ስም የመሬት ወረራ፣ለኢንድስትሪ ዞኖችን 5130 ሄክታር
መሬት ቦታውን ተረክበው 50 ፋብሪካዎች ለመገንባትና አስፈላጊውን መሠረተ ልማት ለማስፋፋት
ታቅዶል፡፡ከቦታው ላይ፤ በቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ዞን 157 ሄክታር ሲዘጋጅ ከቦታው ላይ 180 አባ
ወራዎችና እማ ወራዎች እስካሁን ተፈናቅለዋል፡፡ የአዲስአበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ልዩ ዞን
ሁሉን አቀፍ የልማት እቅድ የአዲስአበባ ከተማ አስተዳደርና የአዲስአበባ አካባቢ የሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ
ዞን ሁሉን አቀፍ የልማት እቅድ ለኢትዩጵያ ህዳሴ በሚል የሚታወቀው መንግስታዊ አካል፤ 234
ፋብሪካዎች ከመዲናዋ ክልል ውጭ አዲስ የማኑፋክቸሪንግ ኢንድስትሪ ዞን እንዲገነቡ ለማድረግ
በዝግጁት ላይ መሆኑ አስታውቆ ነበር፡፡ በአዲስአበባ የሚገኙ ኢንድስትሪዎች በቁጥር 18 የቆዳና ቆዳ
ውጤቶች ፋብሪካ፣132 የብረትና አልሙኒየም ፋብሪካዎች፣44 የምግብና የመጠጥ ፋብሪካዎች፣27
የኬሚካልና የትንባሆ ፋብሪካዎች እንዲሁም 13 የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ፋብሪካዎች እንደሚገኙ
ታውቆል፡፡ የከተማው ማስተር ፕላን መሠረት እነዚህን ፋብሪካዎች ከአዲስ አበባ ከተማ በማስወጣት
የከተማዋን ዓየር ንብረት ለመጠበቅ ታልሞል፡፡ በድራፍት ረቂቁ መሠረት ሁሉን አቀፍ የኢንዱስት
ፓርኮችና፣ልዩ ዞኖች በሞጆ ደረቅ ወደብ አቅጣጫ ለመገንባት ታቅዶል፣ ወደ ጠጂ ዓለም አቀፍ አየር
ማረፍያ፣ ወደ አዲሱ የባቡር ሃዲድ ዝርጋታ እንዲሁም ዘመናዊ አዲስ አበባ አዳማ የተገነባው የመኪና
መንገድ አቅጣጫ ፋብሪካዎቹን ለመትከል አቅደው ነበር፡፡ የነዋሪውን ህዝቡ ይሁንታ ግን አላገኘም፡፡
{II} ለኢንድስትሪ ዞኖችን የፈጠረው የሥራ ዕድል የተጠበቀውን ያህል አይደለም፣ በሁለተኛው የእድገትና
ትራንስፎርሜሽን እቅድ መረጃ መሠረት፡• በኢትዮጵያ የሰው ኃይል ልማት በመካከለኛና ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በ2007/8 ዓ/ም
380,000 ሽህ የነበረ ሲሆን ከአጠቃላዮ የሃገሪቱ የሰው ኃይል 0.9 በመቶ ይሸፍን ነበር ፡፡
በ2012/13 ዓ/ም 757,600 ሽህ የሚሆን ሲሆን ከአጠቃላዮ የሃገሪቱ የሰው ኃይል 2 በመቶ
ይሸፍናል ተብሎ ይገመታል፡፡
• በኢትዮጵያ የሰው ኃይል ልማት በግብርናው ዘርፍ በ2007/8 ዓ/ም 31,752,000 ሚሊዩን
የነበረ ሲሆን ከአጠቃላዮ የሃገሪቱ የሰው ኃይል 74 በመቶ ይሸፍን ነበር ፡፡ በ2012/13 ዓ/ም
33,371,573 ሚሊዩን የሚሆን ሲሆን ከአጠቃላዮ የሃገሪቱ የሰው ኃይል 68 በመቶ ይሸፍናል
ተብሎ ይገመታል፡፡
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{III} ኢንደስትሪያል ዞኖች ከጁቡቲ ወደብ 800 እስከ 1200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ
የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡
ከሠንጠረዡ ላይ የኢንደስትሪያል ዞኖች ከጁቡቲ ወደብ ያላቸውን ርቀት አስተውሉት፡፡

{IV} ለኢንድስትሪ ዞኖች ለጥሬ እቃዎች ግብዓት የሚያስፈልጉ የውጭ ምንዛሪ ጥያቄዎች በርካታ ስለሆነ፣
በውጭ ንግድ ያስገኛሉ የተባለው የውጭ ምንዛሪ የተጠበቀውን ያህል አለመሆኑ በጥናት ላይ
ያልተመሠረተ መሆኑን ያስረዳል፡፡ በቻይና፣በህንድ፣ በቱርክ ወዘተ ኢትዩጵያ ውስጥ የሚቆቆሙ
ኢንደስትሪያል ዞኖች ግብአቶች/ ጥሬ ዕቃዎች፣ ኬሚካሎች፣ መለዋወጫ፣ ወዘተ ከውጪ ሃገራት
ተገዝተው የሚመጡ በመሆናቸው የውጪ ምንዛሪ ያስፈልጋቸዋል፡፡ የፋብሪካዎቹ ምርቶችም አነስተኛ
ተጨማሪ እሴት ብቻ ነው የሚፈጥሩት በአጠቃላይ እንኮን የውጪ ምንዛሪ ገቢ ማሳደግ ይቅርና
ለራሳቸውም የውጪ ምንዛሪ ጠያቂና ጥገኞች ናቸው፡፡ 1)የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች የሰው ኃይል ልማት
በተመለከተ፣ የኢንደስትሪና የስልጠና ክህሎት አነስተኛ ደረጃ ላይ እንደሆነ ይጠቁማሉ፡፡ 2) የልዩ
ኢኮኖሚ ዞኖች የፖሊሲ ለውጦች አገር አቀፍ ለውጥ አማጭ አለመሆን፣ 3)ኢንደስትሪያል ዞኖች
የተሳሳተ ቀጥተኛ የውጪ መዋለ-ንዋይ በመሳብ ዝቅተኛ ቴክኖሎጅ፣አነስተኛ የሙያ ክህሎትና ምንም
ተቆጣጣሪ የሌለው እንቅስቃሴ ያደርጋሉ፡፡4) የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ለሴት ሰራተኞችን ዝቅተኛ የደሞዝ
ክፍያ ያደርጋሉና ልዩነት ያደርጋሉ፡፡ 5) ኢንደስትሪያል ዞኖች መሰረታዊ የሠራተኞች መብት
ይጥሳሉ፣የሠራተኛ ማህበራትን መደራጀት ያግዳሉ፣ዝቅተኛ ደሞዝ ይከፍላሉ፣የህክምና አገልግሎት
አይሰጡም ወዘተ 6) የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ካንፓኒዎች ለሠራተኞቻቸው ተስማሚ ያልሆነ የሥራ
ቦታ፣የጤንነት አጠባበቅ፣የደህንነት ሁኔታ አጠባበቅ አመቻቹም፡፡ 7) የልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች የከባቢ አየር
ሁኔታና የአካባቢ ብክለትን የመከላከል ስልት የላቸውም፡ 8) የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ለሃገሪቱ ዜጎች
የሚያበረክተው የቴክኖሎጂ ሽግግር ምን ድረስ እንደሆነ አይታወቅም፡፡ ከህንድ፣ ከቻይና ፣ከቱርክ፣ወዘተ
ሃገሮች ተነቅለው የመጡ አገልግሎታቸውን የጨረሱ ፋብሪካዎች ምን ያህል ዘለቄታዊ ጥቅም ብዙ
ሠራተኛ በመቅጠር፣ በውጭ ንግድ አስተዋፅኦ፤ በቴክኖሎጅ ሽግግር፣ ወዘተ አገራችንን ይጠቅማሉ፡፡
በዚህ ረገድ ተጠቃሚ የሆኑ ደሃ አገራት ያገኙት ጥቅም በጥናት ተደግፎ ቢገለፅ የኢንደስትሪ ፓርኮች
ግንባታ በኢትዩጵያ አሳማኝ በሆነ ነበር፡፡ የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ነዋሪዎችን ያፈናቅላል፣ መንግስት
ለሃገር ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ለተሰማሩ ባለሃብቶች ወይም በአክሲዮን ህዝብ የሚገዛቸው
የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪዎች ባለቤትነት ቅድሚያ አልተሰተም!!!
የኢትዩጵያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ(2008-2012ዓ/ም)፣ ( Growth and Transformation
Plan (GTP)2015/16-2019/20)
በሚያዝያ ወር 2007 እኢአ የቻይና ግዙፉ ኩባንያ ሁጃአን( Huajian) የቻይና የቆዳ ፋብሪካ በአዲስ
አበባ ከተማ አስተዳደር በ134 ሄክታር መሬት ላይ የኢንድስትሪ ዞን ለመገንባት የመሠረተ ድንጋይ
አስቀምጠዋል፡፡ ሁጃአን የቆዳ ፋብሪካ ምርቶች ውስጥ ጫማ፣ጎንት፣ቦርሳና የቆዳ ውጤቶች ያመርታል
ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ኩባንያው ከራሱና ከቻይና ልማት ባንክ የግንባታ ወጭውን ተበድሮ እንደሚሰራ
ገላፆል፡፡
በሌላ በኩልም የታይዋኑ ግዙፍ ኩባንያ የሆነው ጆርጅ ሹ ቦሌ ለሚ አካባቢ በገነባው ፋብሪካ በቀን
3000 ጥንድ ጫማዎች በማምረት ላይ ይገኛል፡፡ ጆርጅ ሹ በሞጆ ከተማ 50 ሄክታር መሬት ተረክቦ
አዲስ የኢንደስትሪ ዞን በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ ኩባንያው ጫማ፣ ያለቀለት ቆዳ ያመርታል ተብሎ
ይጠበቃል፡፡ የግንባታው ወጭ 600 ሚሊዩን ዶላር ሲገመት ከአራት አመት በኃላ ይጠናቀቃል ተብሎ
ይጠበቃል፡፡መንግስት ከቆዳ ኢንደስትሪ ዘርፍ በ2007 እኢአ መጨረሻ የሚጠብቀው የውጭ ንግድ ገቢ
500 ሚሊዩን ዶላር ቢሆንም በስድስት ወራት የተገኘው ገቢ 65 ሚሊዩን ዶላር በታች መሆኑ
ይታወቃል፡፡ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ሲጠናቀቅ ከቆዳኢንደስትሪ ዘርፍ
800 ሚሊዩን ዶላር የማግኘት ዕቅድ ነድፎል፡፡ የኮሪያ ልማት ኢንስቲትዩት አማራሪዎች የሁለተኛው
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የኢንደስትሪ ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ላይ የኢትዩጵያ
መንግስት ዝቅተኛ ትኩረት እንደሰጠው በጥናታቸው በማስረጃ አጋልጠዋል፡፡ በኢንደስትሪው ዘርፍ
በጨርቃጨርቅና አልባሳት ዝቅተኛ የኤክስፖርት (የውጭ ንግድ) አፈፃፀም በ2007 ዓ/ም መጨረሻ
መንግስት ለማግኘት ያቀደው የገቢ መጠን አንድ ቢሊዩን ዶላር ነበር፡፡ ሆኖም ከዕቅዱ እጅግ በመራቅ
ከ200 ሚሊዩን ዶላር በታች ገቢ ተመዝግቦል፡፡ በዚህ ዘርፍ ላይ የተደረገው ኢንቨስትመንት ዝቅተኛ
መሆኑም ለኢንደስትሪው ዝቅተኛ ዉጤት ምክንያት እንደሆነ ገልፀዋል፡፡
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•

በቆዳና ቆዳ ዉጤቶች መስክም ዝቅተኛ ዉጤት መመዝገቡን ኮርያውያኑ በጥናታቸው
አረጋግጠዎል፡፡ መንግስት ለማግኘት ያቀደው የገቢ መጠን ግማሽ ቢሊዩን ዶላር ነበር፡፡
ሆኖም ከእቅዱ በታች150 ሚሊዩን ዶላር ብቻ ገቢ ተገኝቶል፡፡
• የብረታ ብረት ኢንደስትሪም ዘርፍ አገሪቱን ጫና ውስጥ መክተቱ በጥናታቸው
አረጋግጠዎል፡፡ በሃገሪቱ በርካታ የብረታ ብረት ውጤቶችከውች በገፍ እየገቡ መሆናቸው
የአገሪቱ የንግድ ሚዛን ጉድለት እንዲባባስ አድርጎል በማለት ተችተዋል፡፡
• በኢትዮጵያ የ2010 ዓ/ም በጀት እቅድ መሠረት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እቅድ 997 ሚሊዮን
ዶላር የነበረ ሲሆን የእቅዱ አፈፃፀም ግን 487.5 ሚሊዮን ዶላር ማለትም 57.8 በመቶ ሆኖል
ከዚህ ውስጥ የኢንዱስትሪ ዞኖች ድርሻ አናሳ በመሆኑ አልተገለፀም፡፡
የኢንዱስትሪ ዓይነቶች፤
የፍጆታ እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች፣ Consumer Goods Producing Industries
በኢንደስትሪያል ዞኖች የሚቆቆሙት ፋብሪካዎች በሙሉ የፍጆታ እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች
ናቸው፡፡ ልብስና አልባሳት ነክ ምርቶች፣ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ምግብ
የታሸጉ ልዩ ልዩ ምግቦችና መጠጦች፣ ለሱፐር ማርኬቶች፣ እህል፣ መድሃኒቶች፣ ሳሙናና ቅባት ነክ
ምርቶች እንዲሁም ትንባሆ/ሲጋራ፣ ሲሚንቶ፣ ሜታልና ኢንጅነሪንግ፣ ኬሚካል፣ ፋርማሲዩቲካልና አግሮ
ፕሮሰሲንግ ፋብሪካ የመሳሰሉት የእለት ተዕለት አላቂ እቃዎች የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ናቸው፡፡
በኢንደስትሪያል ዞኖች የሚቆቆሙት ፋብሪካዎች በሙሉ የፍጆታ እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች
በመሆናቸው በሃገሪቱ መሠረታዊ ለውጥ አያመጡም፡፡
የካፒታል እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች፣ Capital Goods Producing Industries የፍጆታ
እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎችን፣ የሚሠሩት የካፒታል እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች
ፋብሪካዎች ናቸው፡፡ ከነዚህም ውስጥ ለምሳሌ፣የሲሚንቶ ማምረቻ ፋብሪካዎች፣ የቢራ ፋብሪካ፣
የስካÿር ፋብሪካ፣ የመኪና ፋብሪካ፣ የትራክተር ፋብሪካ፣ የጀነሬተር ፋብሪካ፣ የኤሌትሪክ ቆት፣
ኮንፒውተር፣ ሞባይል፣ የባቡር ፋብሪካ፣ የአይሮፕላን ፋብሪካ፣ የመርከብ ፋብሪካ፣ የታንክ ፋብሪካ ወዘተ
የመሳሰሉት ናቸው፡፡ እነዚህ ግዙፍ የኢንደስትሪ ፋብሪካዎች መሠረታዊ ለውጥ የሚያመጡ የአንድ ሃገርን
ኢንደስትሪ እድገትን ከስር መሰረቱ መቀየር የሚችሉ ኢንደስትሪዎች ሲሆኑ ብዙ ሽህ ሠራተኞች፣
ካፒታል፣ ልዩ ልዩ ግብአቶችን በመጠቀም በዓለም አቀፍ ንግድ ተወዳዳሪ የሆኑ የፍጆታ እቃዎች
አምራቶች ፋብሪካዎችን ለዓለማችን በመሸጥ ከፍተኛ ትርፍ ያገኛሉ፡፡፡ ይህ ዓይነት አንድ የካፒታል
እቃዎች አምራች ኢንደስትሪ ፋብሪካ ኢትዩጵያ ውስጥ የለም፡፡ በኢንደስትሪያል ዞኖች የሚቆቆሙት
ፋብሪካዎች በሙሉ የፍጆታ እቃዎች አምራቶች ኢንደስትሪዎች በመሆናቸው በሃገሪቱ መሠረታዊ ለውጥ
አያመጡም፡፡
የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ለሃገሪቱ ዜጎች የሚያበረክተው የቴክኖሎጂ ሽግግር ምን ድረስ እንደሆነ
አይታወቅም፡፡ ከህንድ፣ ከቻይና ፣ከቱርክ፣ወዘተ ሃገሮች ተነቅለው የመጡ አገልግሎታቸውን የጨረሱ
ፋብሪካዎች ምን ያህል ዘለቄታዊ ጥቅም ብዙ ሠራተኛ በመቅጠር፣በውጭ ንግድ አስተዋፅኦ፤
በቴክኖሎጅ ሽግግር፣ወዘተ አገራችንን ይጠቅማሉ፡፡ በዚህ ረገድ ተጠቃሚ የሆኑ ደሃ አገራት ያገኙት
ጥቅም በጥናት ተደግፎ ቢገለፅ የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ በኢትዩጵያ አሳማኝ በሆነ ነበር፡፡
የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ነዋሪዎችን ያፈናቅላል፣ መንግስት ለሃገር ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ
ለተሰማሩ ባለሃብቶች ቅድሚያ ለምን አይሰጥም!!!
የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች (Import Substitution Industrialization (ISI)
የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ግንባታ ቆሞ ቀሪው ገንዘብ የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች
(Import Substitution Industrialization (ISI) ላይ ቢውል የተሸለ ይሆናል የሚል እምነት አለን
ይሄንንም የምጣኔ ኃብት ጠበብት በአጭር ጊዜት ውስጥ አጥንተው እንዲተገብሩ ዶክተር አብይ አህመድ
በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ወደ ተሸለ ውጤት ማምጣት ይቻላል እንላለን፡፡Import Substitution
Industrialization (ISI) is a trade and economic policy which advocates replacing foreign
imports with domestic production. ISI based on the premise that a country should
attempt to reduce its foreign dependency through the local production of industrialized
products.
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የባህር ማዶ ምርቶች፣ ከዚህ ውስጥ ልዮ ልዮ መጠጦች፣ ልብስና አልባሳት ነክ ምርቶች፣ ጨርቃ ጨርቅና
አልባሳት፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ምግብ የታሸጉ ልዩ ልዩ ምግቦች ለሱፐር ማርኬቶች፣ እህል፣
መድሃኒቶች፣ ሳሙናና ቅባት ነክ ምርቶች እንዲሁም ትንባሆ/ሲጋራ፣ ሲሚንቶ፣ ሜታልና ኢንጅነሪንግ፣
ኬሚካል፣ ፋርማሲዩቲካልና አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ወዘተ ከአጠቃላይ የገቢ ንግድ ድርሻ ከአንድ እስከ
ሁለት ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ እንደሚሸፍን ይታወቃል ስለዚህ የገቢ ንግድ የሚተኩ
የኢንዱስትሪዎች (Import Substitution Industrialization (ISI) ይህን የውጭ ምንዛሪ በማዳን
እነዚህን ምርቶች በሃገርቤት ማምረት ይችላሉ እንላለን፡፡ በግብርናው ዘርፍ ከሚገኝ የሠሊጥ ምርት፣
የዘይት ነክ እህል ምርቶች የዘይት ፋብሪክ ከነዚህ ምርቶች ጭማቂ ዘይት በማምረት ከባህር ማዶ
የሚመጣ የዘይት ምርትን መተካት ይችላሉ እንላለን፡፡ በተመሳሳይ የስኮር አገዳ ምርቶች የስኮር ፋብሪካ
በመገንባት የስኮርና የስካር ውጤቶች በማምረት የውጭ ምንዛሪ ማዳን ይቻላል፡፡ በኢንደስትሪያል ዞኖች
የሚቆቆሙት ፋብሪካዎችን የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች በመተካት ከውጭ የሚገቡ የፍጆታ
እቃዎችና ሸቀጣ ሸቀጦች በመተካት የውጭ ምንዛሪ በማዳን በሃገሪቱ መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት
ይችላሉ፡፡
የኢንደስትሪ ፓርኮች ኪሳራ፣ የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የኢንደስትሪ ምርቶችን
ለውጭ ገበያ በማቅረብ ላይ የኢትዩጵያ መንግስት ዝቅተኛ ትኩረት እንደሰጠው አማካሪዎች በጥናታቸው
በማስረጃ አጋልጠዋል፡፡ የኢትዩጵያ መንግስት ልምድ ከወሰደባቸው አስራ አምስት መካከለኛ ገቢ
ካላቸው አገሮች፤ የኢንደስትሪ ልማት ፍኖተ ካርታ የወሰዳቸው የአሠራር ስልቶች፣የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ
ዝቅተኛ ገቢ ያለው ሆኖ ሳለ ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጋር ማወዳደር ተገቢ አልነበረም በማለት
አጥኝዎቹ ተችተዋል፡፡ ከአስር በላይ አዳዲስ የኢንደስትሪ ፓርኮች እንደሚገነቡ፣ ፓርኮቹ ለቀጣይ አስር
ዓመታት ለሁለት ሚሊዩን ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥር ተገልፆል፡፡(ሰኞ ጥር 2 ቀን 2008 አዲስ
ዘመን ጋዜጣ፣ገጽ 1-2) በጊዜው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለባለሃብቶች በጨረታ እንዲሳተፉ የሚያስችል
ጥሪ ቀርቦ የጨረታ ሰነድ የገዙ ዘጠኝ ብቻ ቢሆኑም እነዚህም ባለኃብቶች አልመጡም ነበር፡፡ በዚህም
ምክንያት መንግስት በተለየ ሁኔታ የባንክ ማስያዥያን ሳይጨምር እስከ 85 በመቶ የብድር አቅርቦት
ጨምሮ ልዩ ልዩ ማበረታቻዎች ለአገር ውስጥ ባለሃብቶች ለማቅረብ ተገዶል ነበር፡፡ መንግስት የረዥም
ግዜ ብድር ያለምንም ማስያዣ እስከ 75 በመቶ የፕሮጀክቱን የገንዘብ መጠን የሚሸፍን ሲሆን፣ ቀሪውን
25 በመቶ ባለሃብቶች ከራሳቸው መዋጮ በጥሬ ገንዘብ እንዲሸፍኑ አድርጎ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ለስራ ማስኬጃ የሚቀርብ የፋይናንስ ጥያቄ እስከ 85 በመቶ በመንግስት እንደሚመለስና ቀሪው 15 በመቶ
ግን የኢንቨስተሮች ድርሻ መሆኑ ተገልፆ ነበር፡፡ ይህም ከሌሎች ማበረታቻዎች እስከ 90 በመቶ
እንደሚደርስ ታውቆል፡፡ የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ማበረታቻዎች ውስጥ የባንክ አገልግሎት፣ የጉምሩክ
አገልግሎት፣ የውሃ፣ የኤሌትሪክ ኃይል፣ የቴሌኮም አገልግሎቶች መንግስት እንደሚያቀርብ ተገልጾል፡፡
እንዲሁም ከዚህ ቀደም የባንክ መተማመኛ ሰነድ (ሌተር ኦፍ ክሬዲት)ለመክፈት ይከፈል የነበረው የ3.5
በመቶ ኮሚሽን፣ አሁን ወደ 0.5 ከመቶ ዝቅ መደረጉን ተገልጾ ነበር፡፡ መንግስት የ10 አመት የግብር
እፎይታ፣ ከቀረጥ ነጻነን ጨምሮ ወደ ውጪ ከተላከ ምርት የተገኘው የውጭ ምንዛሪ እስከ 28 ቀናት
ባለሃብቶቹ እጅ እንዲቆይና ለሚያስፈልገው ተግባር እያገላበጡ እንዲጠቀሙበት ለማገዝ ማበረታቻ
ተሰጥቶል፡፡ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የአሜሪካዎቹ ፒቪኤች ኩባንያ (ካልቪን ክሌን፣ ቶሚ ሂልፈንገርና
ሄሪቴጅ ብራንድስ)ና ቫኒቲ ፌር (ራንግለር፣ ባንስ፣ ቲምበርላንድ፣ ሊ) የህንዶቹ አርቪን፣ ሬንሞንት
ኩባንያዎች አካቶ ከቻይና፣ ከሆንግ ኮንግ፣ ከስሪላንካ .ከማሌዥያና ከኢንዶኔዥያ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ
ፓርክ የማምረቻ ቦታ በመያዝ ለመስራት እቅድ እንዳላቸው ዶክተር አርከበ ዕቁባይ አስታውቀው ነበር፡፡
በኢትዮጵያ የ2010 ዓ/ም በጀት እቅድ መሠረት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እቅድ 997 ሚሊዮን ዶላር የነበረ
ሲሆን የእቅዱ አፈፃፀም ግን 487.5 ሚሊዮን ዶላር ማለትም 57.8 በመቶ ሆኖል ከዚህ ውስጥ
የኢንዱስትሪ ዞኖች ድርሻ አናሳ በመሆኑ አልተገለፀም፡፡ ከኢንዱስትሪ ፓርኮቹ የተገኘው የውጭ ምንዛሪ
ግን ኢምንት ነው፡፡
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•
•
•

Chinese Wall in Ethiopia

Email: info@ethio-invest.com
Web: www.investethiopia.gov.et
Industrial Parks Development Corporation Web: www.ipdc.gov.et
• Ministry of Industry Web: www.moin.gov.et (AUGUST 18,

222

2018)

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ምዕራፍ {21}
የቻይና የኮንስትራክሽን ኩብንያዎችና የወያኔ ኮንትራክተሮች፣ የኢንደስትሪያል ሼዶች ግንባታ
ዘረፋ!!!

በኢትዮጵያ ኢንድስትሪ ዞኖች፣ የቻይና የኮንስትራክሽን ኩብንያዎችና የወያኔ አንደኛ ደረጃ ኮንትራክተሮች
የተዘረፈ፣ ያልተጠና የሾዶች የ10 ቢሊዮን ዶላር የብድር ግንባታ ወጪ በዋና ኦዲተር ምርመራ
ይደረግባቸው!!!
በኢትዮጵያ የ2010 ዓ/ም በጀት እቅድ መሠረት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እቅድ 997 ሚሊዮን ዶላር የነበረ
ሲሆን የእቅዱ አፈፃፀም ግን 487.5 ሚሊዮን ዶላር ማለትም 57.8 በመቶ ሆኖል ከዚህ ውስጥ
የኢንዱስትሪ ዞኖች ድርሻ አናሳ በመሆኑ አልተገለፀም፡፡ ሁላችሁም ከምርኮኛ ፖለቲከኝነታችሁ
ተላቅቃችሁ የኢኮኖሚውን ብዝበዛና ዘረፋ በሕብርት ለማስቆም እስካልተባበርን የሃገሪቱ ኢኮኖሚ
አያንሰራራም፡፡ የኢንዱስትሪ ዞኖች ሼዶች ግንባታ ወጪ ቆሞ የገቢ ንግድ የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች
(Import Substitution Industrialization (ISI) መተካት ይኖርባቸዋል እንላለን፡፡ ከውጪ የሚገቡ
የፍጆታ እቃዎችን በማቆምና በሃገር ውስጥ አምርቶ በመተካት የውጭ ምንዛሪ ማዳን ይቻላል፡፡ ለምሳሌ
በሰሊጥ ምርታችን የዘይት ፋብሪካ በማቆቆም ምርቱን በሃገር ውስጥ በማከፋፈል የውጭ ምንዛሪ ማዳንና
ለወጣቶች የሥራ እድል መፍጠር ይቻላል፡፡
የኢንደስትሪ ፓርክ ግንባታ የፋብሪካዎች ሼዶች ሥራ በብዙ ሄክታር መሬት ላይ የሚደረግ ሲሆን
የግንባታው ዲዛይንና የተቀራጭ ኮንትራክተር መረጣ ከቻይናዎቹ ኮንስትራክሽን ካንፓኒዎች አንዱን
በማድረግና ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር በማመቻቸት ተቆራጩ ሥራውን ያከናውናል፡፡ በልዩ
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ኢንደስትሪ ዞኖች ለመመሥረት በጥናት ላይ የሚገኘው የቻይና የልማት ዞኖች ማሕበር (“CADZ”)
መሰረት አራት የቻይና ኮንስትራክሽን ኩባንዎች CCCC፣ CCECC፣ CGCOC፣ እና CREC” ያካትታሉ፡፡
እነዚህ የቻይና ኩብንያዎች በሃገራቸው ያረጁ ያፈጁ ፋብሪካዎችን ነቀላና ተከላ በማድረግ በኢግዚም
ባንክ ብድር በማመቻቸት በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ሾዶች ያለ አንዳች ጥናት ይገነባሉ፡፡ የቻይና
ኩብንያዎች በመሰረተ ልማት፣ በግብርና ልማት፣ በማዕድን ፍለጋ፣ በፋይናንስ፣ በባንክ፣ በሳይንስና
ቴክኖሎጅ፣ በኮንስትራክሽንና በማኑ-ፋክቸሪንግ ዘርፎች ላይ በመሳተፍ ላይ የይገኛሉ፡፡ በኢንዱስትሪያል
ፓርኮች ግንባታ ስም ፣ የቻይና ኮንስትራክሽን ካንፓኒዎች ከፍተኛውን ድርሻ ሲቀራመቱ የህወሓት የጦር
አበጋዞች ሽርካ የሆኑ የኮንስትራክሽን ካንፓኒዎች ቀሪውን ሥራ የተቀራመቱ የንግድ ካንፓኒዎች መሃከል
ናቸው፡፡ የኢንደስትሪ ፓርኮች ሼዶች ግንባታ የሌብነትና ሙስና ታሪክ ገና ይወጣል፡፡
አቶ ተክለብርሃን አምባዬ፣ Teklebrehan Ambaye Construction Plc (TACON)፣ የኢንዱስትሪያል
ፓርክ ሁለት ትልልቅ ፋብሪካዎች ሼድ በ80 ሚሊዮን ብር የግንባታ ወጪ ሠርቶል፣ እንዲሁም
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ወለጋ ዮኒቨርሲቲ ወዘተ ባለፈው 27 አመታት ብዙ ሥራ በወያኔ ተሠጥቶት
ቢሊየነር ሆነ፡፡ Teklebrehan Ambaye Construction Plc (TACON), Two of the largest
factories, that cost around 80 million Br, are to be constructed by Teklebrehan Ambaye
Construction Company, which is recently awarded for the construction of the tallest
branch office of Commercial Bank of Ethiopia (CBE) on Equatorial Guinea Street, and
AMB Construction Plc established in 2006, and currently constructing Wollega
University. በተመሳሳይ ተ/ብርሃን አምባዬ ሪል እስቴት በድምሩ 100,000 ካሬ ሜትር የቦታ ስፋት
ከመንግስት ወስዶ መሬት በመሸጥ ጭምር የተጠቀመ ድርጅት ነው፡፡ ዘረፋው የተከናወነው
በመንግስትና በባለ ሃብቱ ነው፡፡ በአቶ ተክለብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን ወያኔ ኢህአዴግ ስልጣን
ላይ ከወጣ በሆላ የተመሠረተ ድርጅት ነው፡፡ በአሁኑ ግዜ ከአምስት ቢሊዩን ብር በላይ በሚያወጡ
የተለያዩ ፕሮጀክቶች ግንባታ እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡ ከነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥ በሲኤምሲ
አካባቢ የሚገነባው የሚኒስትሮች መኖሪያ ቪላ ቤቶች፣የ40/60 የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ፣የአፍሪካ
ኢንሹራንስ ባለ 11 ፎቅ ሕንፃ በ143 ሚሊዩን ብር የግንባታ ወጭ፣ለኢትዩጵያ ንግድ ባንክ ልደታ
ቅርንጫፍ ግንባታ፣በትግራይ ክልል የሚገነባ ብሔራዊ ስታዲየም፣በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚገነባ የስፖርት
አካዳሚ፣የያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካ፣ለከተማ ልማት፣ለቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የሚያከናውናቸው
ፕሮጀክቶች ከሚጠቀሱት ሥራዎች መኃል ይገኛሉ፡፡ ቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ዞን በአዲስ አበባ ከተማ
በቦሌ ለሚ ለደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች የሚገነባው ኢንደስትሪያል ዞን 633 ሚሊዩን ብር የግንባታ
ወጪ እንዳለው የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ለ13 የአገር ውስጥ ኮንትራክተሮች ስራውን ሰጥተዋል፡፡
ፋብሪካዎቹ የሚገነቡት በ156 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ የደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች
ስምንት ካንፓኒዎች በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንደስትሪያል ዘርፍ እንደሚሳተፉ ተገልፆል፡፡
ሳህለማርያም ኮንስትራክሽን የኢንዱስትሪያል ፓርክ ሦስት ትልልቅ ፋብሪካዎች ሼድ ሥራ በወያኔ ጀባ
ተብሎታል፣ እያንዳንዳቸው ሼዶች 5 ሽህ ስኩየር ሜትር ስፋት አላቸው፡፡ Sahle Mariam
Construction, grade one contractors are assigned to construct the three factory shades
that rest on 5,000sqm each.
ኤኤምቢ ኮንስትራክሽን የኢንዱስትሪያል ፓርክ ሦስት ትልልቅ ፋብሪካዎች ሼድ ሥራ በወያኔ ጀባ
ተብሎታል፣እያንዳንዳቸው ሼዶች 5 ሽህ ስኩየር ሜትር ስፋት አላቸው፡፡ AMB Construction, grade
one contractors are assigned to construct the three factory shades that rest on
5,000sqm each.
ቲ ኤንቲ ኮንስትራክሽን የኢንዱስትሪያል ፓርክ ሦስት ትልልቅ ፋብሪካዎች ሼድ ሥራ በወያኔ ጀባ
ተብሎታል፣እያንዳንዳቸው ሼዶች 5 ሽህ ስኩየር ሜትር ስፋት አላቸው፡፡ TNT Construction and
grade one contractors are assigned to construct the three factory shades that rest on
5,000sqm each.
ሲጂሲኦሲ ኢትዮጵያ የቻይና ካንፓኒ የኢንዱስትሪያል ፓርክ የውስጥ ለውስጥ የ12 ኪሎ ሜትር መንገድ
ሥራ ይሰራል፡፡ The China based CGCOC Ethiopia Ltd. Chinese Company is awarded for
a 12km of alleyway road construction inside the industrial zone.
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ራማ ኮንስትራክሽን የኢንዱስትሪያል ፓርክ አራት ቢሮዎች ሥራ በወያኔ ጀባ ተብሎታል፣ Rama
Construction Plc, Rama is assigned to construct the four offices blocks
ቀሪው ሃበር ኮንስትራክሽን፣ ዩናይትድ ኮንስትራክሽን፣ ፉፋ ኮንስትራክሽን፣ ካሱ ገብረፃዲቅ፣ አምሃ
ስሜና ቀሻሞ ኮንስትራክሽን ከሦስት እስከ አምስት ኮንስትራክሽን የአጥር ማጠር፣አምስት ሎንጅ፣
ፖሊስ ስቴሽን፣ ስድስት የጥበቃ ቤቶችና መፀዳጃ ቤቶች የሆኑ የሁለት ሚሊዮን ብር ሥራ ሲሰጣቸው
ኮንትራክተሮቹ የ20 ሚሊዮን ብር ሥራ የመስራት ፍቃድ እያላቸው ዝቅተኛ ሥራ ብቻ
እንደሚሰጣቸው ቅሬታ አሰምተው ነበር፡፡ The remaining third to fifth grade contractors
signed a contract to construct the fence, five lounges, police stations, six guard houses
and six toilet and shower houses. These companies are Haber Construction Plc, United
Construction Plc, Fufa Legesse Construction Plc, Kasu Gebretsadik Construction Plc,
Amha Sime Construction Plc and Keshamo Construction Plc. However, some of these
companies were not happy with the contract allotment arguing that they are made to
construct below their capacity. “We did not expect a two million Birr contract while the
MoUDC certified us for doing up to 20 million Br contract on a yearly basis,” Kasu
Gebretsadik, managing director of Kasu Gebretsadic Construction Company, awarded
to construct the guard houses, told Fortune.
የኢትዩጵያ ኢንደስትሪያል ዞኖች ልማት፣ የኢትዩጵያ ኢንደስትሪ ሚኒስትር ስር የተቆቆመው የኢትዩጵያ
ኢንደስትሪያል ዞኖች ልማት ኮርፖሬሽን Ethiopian Industrial Zones Development Corporation
(EIZDC) በፌዴራል ኤጀንሲ ስር ይተዳደራል፡፡ ኮርፖሬሽኑ፣ ቅድሚያ የተሰጣቸው የማኑ-ፋክቸሪንግ
ኢንደስትሪ ዘርፎች ውስጥ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ የስኮር ፋብሪካና የስካር
ውጤቶች፣ ኬሚካል፣ ፋርማሲዩቲካልና አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ኢንቨስትመንት ለሚያደርጉ የታክስና
ቀረጥ የማንሳት ማበረታቻ በ769/2012 እኤአ በወጣው አዋጅ ለማድረግ ተደንግጎል፡፡ ሚኒስትር ቢሮ
5,130 ሄክታር መሬት ለኢንድስትሪ ዞኖችን ለማስፋፋት ቦታውን ተረክቦል፡፡‹‹In alignment with GTP
goals to further develop medium and large scale industries, the government established
the Ethiopian Industrial Zones Corporation under the Ministry of Industry in 2012 to
oversee the construction and regulation of the zones.
INDUSTRIAL PARK PROJECTS
In and
around

Operational

Size

Lots type

Distance
To
Addis

Distance
To
Djibouti

Clusters

Addis
•Bole Lemi I
•Bole Lemi II

Operational
2016

156 Ha
186 Ha

15 Km
15 km

863 km
863 Km

Apparel(Fully subscribed Parks
Textile & Apparel

•Kilinto

2016

N/A

Pre-built factories
Pre-built factories &
Serviced land
TBD

15 Km

863 Km

Pharmaceutical

Outside Addis
•Hawassa

2015

Pre-built factories &
Serviced land
TBD

998 Km

2016

300 Ha
(phase1)
1500Ha

275 Km

•Dire Dawa

445 Km

380 Km

Textile & Apparel (Fully
subscribed Parks
Textile & Apparel, Food
Processing, assembly

•Kombolcha
•Mekelle

2017
2017

700
1000

TBD
TBD

363 Km
760 Km

480 Km
750 Km

Textile & Apparel, Food Processing
Textile & Apparel, Food
Processing, assembly

• Adama

2017

2000

South East

74Km

789 km

Textile & Apparel, Food Processing

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሼድ መሥሪያ አስር ቢሊዮን ዶላር ማውጣት የሃገሪቱ ኢኮኖሚ በእዳ መዝፈቅ
ስለሚሆን የዶክተር አብይ መንግሥት ምሁራኖችን ማስጠናት ይኖርባቸዋል እንላለን፡፡የኢንዱስትሪ
ፓርኮች ሼድ ሠርቶ ለባህር ማዶ ኢንቨስተሮች መስጠት አዋጭ አይደለም፣ ከውሃ ማቆር ወደ ፋብሪካ
ማቆር/ ባዶ የንብ ቀፎ ሰቅሎ ማር ቆረጣ እንዳይሆን እስካሁን የተሰሩት የወጪና ገቢ ጥናታዊ ዘገባ
በባለሙያዎች ይጠና እንላለን፡፡ ከነዚህም ውስጥ፣
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የቦሌ ለሚ (አንድ) ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Bole Lemi I Industrial Park/በ2014 እኤአ የተጠናቀቀ
ሲሆን፣ በመንግሥትና በዓለም ባንክ ብድር የተገነባ ሲሆን የ23 ሀገር በቀል የኮንስትራክሽን ካንፓኒዎች
ተሳትፈውበታል፡፡ ከጁቡቲ ወደብ 860 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት
ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ Location :
Located in the south eastern part of Addis Ababa ,4km away from Goro square/ Land
area: 156 ha / Cluster: Apparel & Textiles and Leather and leather products (shoes)
Labor: 10,000 / Shed & Land lease status : (10 sheds of of 5500 m2 and The remaining
10 sheds of 11,000 m2 each are already occupied for phase ) 1st phase: 156 Ha
{2} ቦሌ ለሚ (ሁለት) ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Bole Lemi II Industrial Park/ በመንግስት፣በአለም ባንክ
{1}

ብድር የተሠራ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲጂሲኦሲ ኮንትራክተር የተገነባ ነበር፣ ከጁቡቲ ወደብ 860 ኪሎ
ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ
ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ ቦሌ ለሚ (ሁለት) ኢንዱስትሪ ፓርክ የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት
ኢንዱስትሪዎች ልማት የፕሮጀክቱ ወጪ 3.5 ቢሊዮን ብር ሥራ ተበርክቶለታል፣ አማካሪ ዳዋ የደቡብ
ኮሪያ ኩባንያ፣ Proximity to port of Djibouti: 863 km / Cluster: Textile & Apparel/Land
Area: 186 ha/
{3} ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣Kilinto Industrial Park/በ2016 እኤአ ሲጠናቀቅ፣ በመንግስት፣በአለም

ባንክና በቻይና መንግሥት ብድር የተሠራ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲቲሲኢ ኮንትራክተር የተገነባ ነበር፣
ከጁቡቲ ወደብ 860 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው
በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ በአቃቂ-ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ

ፓርክ የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ፣ የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች የሚፈበረኩበት የፕሮጀክቱ ወጪ
5.5 ቢሊዮን ብር ሥራ ተበርክቶለታል፣ አማካሪ ዳዋ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያ ሆኖል፣Proximity to port
of Djibouti: 863 km /Proximity to Addis Ababa: 6km (access to high skill labour)
/Cluster: Pharmaceuticals /Land Area: 337 ha/1st phase: 337 ha / የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ፣
የጥሬ ዕቃ ግብዓቶች ኬሚካሎች 75 በመቶ በውጭ ምንዛሪ ከባህር ማዶ ተገዝተው የሚገቡ ናቸው፡፡
{4} የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Hawassa Industrial Park- Flagship Park በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ
ኮንስትራክሽን ኩባንያ የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ240 ሚሊዩን ዶላር ወጪ ተገንብቶል፡፡

በመንግስት፣በአለም ባንክና በባህር ማዶ ሀገራት ገንዘብ ብድር የተሠራ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲሲኢሲሲ
ኮንትራክተር የተገነባ በ2016 የተጠናቀቀ ነበር፡፡ ከጁቡቲ ወደብ 998 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ
ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን
አይቻለውም፡፡ Location : Located approximately 275 kms south of Addis Ababa/Eco-

Industrial Park with zero liquid discharge(ZLD) facility/ Cluster: Specialized in textile &
garment/ Land area: 130 ha , Phase I (Shed & land lease status: 22 sheds of 11000 m2 /12
sheds of 5500 m2 /3 specialized sheds )1st phase: >30 ha factory buildings, business
district, residential quarters etc /Fully occupied by international & domestic
manufacturers
{5} የመቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Mekelle Industrial Park/ የቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን
ኩባንያ የመቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ125 ሚሊዩን ዶላር ወጪ ለመገንባት ውል
ፈርሞል፣በመንግስት፣በአለም ባንክ ብድር የተገነባ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲሲኢሲሲ ኮንትራክተር
የተገነባ ሲሆን፣ ፡፡ ኩባንያው ከዚህ በፊት ከሚኤሶ ድሬዳዋድረስ ያለውን የባቡር መስመር በ1.2 ቢሊዩን
ዶላር ወጪ ሠርቶል፡፡ ከጁቡቲ ወደብ 750 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት
ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ Proximity to
Port of Djibouti: 750 km /Labor: 1 million people in & around city/ Cluster: Textile &
Apparel and Food Processing/ Land area: 1000 ha/ 1st phase: 75 ha
{6} የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Kombolcha Industrial Park/የቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ
ኮንስትራክሽን ኩባንያ የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ125 ሚሊዩን ዶላር ወጪ ለመገንባት ውል
ፈርሞል፡፡ በመንግስት፣በህንድ መንግስት ብድር የተሠራ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲሲሲሲ ኮንትራክተር

የተገነባ ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 480 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ
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ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ Proximity to port of
Djibouti: 480 km, 6 km away from Kombolcha dry port/ Labor: 1 million people in &
around city / Cluster: Textile & Apparel and Food Processing/ Land area: 700 ha/ 1st
phase: 75 ha
{7} የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ Adama Industrial Park በመንግስት ገንዘብ የተሠራ ሲሆን በጨርቃ

ጨርቅና ምግብ ዘርፍ በቻይና ካንፓኒ ኮንትራክተር የተገነባ ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 678 ኪሎ ሜትር
ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ
ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ Proximity to port of Djibouti: 678 km/ Labor: 1 million/
Cluster: Textile & Apparel, vehicles assembly and Food Processing Land area: 2000 ha/ 1st
phase: 120 ha 250 ሚሊዮን ዶላር ከቻይና የተገኘ ሲሆን ግንባታው በሁናን ፕሮቪንስ ካንፓኒ
እንደሚሰራ ታውቆል፡፡
{8} የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣{5.1} Dire Dawa Industrial Park/ በመንግስት፣ ገንዘብ የተሠራ ሲሆን

በቻይና ካንፓኒ ኮንትራክተር የተገነባ ሲሆን፣ከጁቡቲ ወደብ 380 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡

Location: Located in the eastern Ethiopia approximately 262 km from Djibouti /
Proximity to port of Djibouti: 380 km / Labor: 1 million people in & around the city /
Cluster: Multiple sectors including heavy industries, Textile & Apparel, vehicles assembly
and Food Processing,electronic, paper & allied products, chemicals / Land area: 3000 ha/
Shed & land lease status: Total sheds 15 / 5 sheds of 11,000 m2 / 6 sheds of 5500 m2 / 4
sheds of 3000 m2 / 1st phase: 150 ha
{9} የጂማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ በ2016 እኤአ ሲጠናቀቅ፣ በመንግስት፣ ገንዘብ የተሠራ ሲሆን በቻይና

ካንፓኒ ሲሲሲሲ ኮንትራክተር የተገነባ ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 1200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ
ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን
አይቻለውም፡፡ ለጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች ልማት የፕሮጀክቱ ወጪ 1.5 ቢሊዮን ብር
የቻይናው ሲሲሲሲ ኮንትራክተር፣ አማካሪ ኤምኤች ኢንጂነሪንግ ሦስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች በ10.5
ቢሊዩን ብር ሊገነቡ ነው (ጥር 14 ቀን 2009ዓ/ም) የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በአዲስ
አበባና ጂማ ከተሞች በ10.5 ቢሊዮን ብር ሊገነባ መሆኑን አስታወቀ፡፡ የጅማ ኢንዱስትሪያል ፓርክ
ዘጠኝ ትልልቅ ፋብሪካዎች ሼድ በ81 ሚሊዮን ብር የግንባታ ወጪ ተሠርቶል፣
{10} አረርቲ ኢንደስትሪያል ፓርክ Arerti Industrial Park/
በመንግስት፣ ገንዘብ የተሠራ

የኮንስትራክሽንና የቤት ውስጥ እቃዎች ዘርፍ ሲሆን በቻይና ካንፓኒ ሲሲሲሲ ኮንትራክተር የተገነባ
ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 860 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው
በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡ Proximity to Port: 50 km

away from Mojo dry port/ Proximity to Railways: 50km away from Mojo Station of
Addis Ababa to Djibouti Railway/ Proximity to Addis Ababa: 105 km / Cluster:
Construction Materials & House hold appliance manufacturing/ Land Area: 100 ha
{11} ደብረብርሃን ኢንደስትሪ ዞን፤ Debre Berhan Industrial Park በመንግስት፣ ገንዘብ የሚሰራ

ሲሆን በኮንትራክተር የተገነባ ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 895 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ
የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡

ከተማው በተከለሉ ሦስት ኢንደስትሪ ዞኖች ውስጥ ለመገንባት የቱርኩ ማይ ሹ በ1.2 ቢሊዩን ብር
የጫማና ቆዳ ውጤቶች ፋብሪካ ለመገንባት፣ጁኒፕር ግላስ ኢንዱስትሪ በ900 ሚሊዩን ብር የጠርሙስ
ፋብሪካ ግንባታ፣ቲጂቲ ትራክተር መገታጠሚያ በ59 ሚሊዩን ብር ፣ተገኔ ሙሉ ፐልፕና ወረቀት
ፋብሪካ በ73.4 ሚሊዩን ብር፣ራህማ ኑርዬ ፒቪሲ ፋብሪካ በ42 ሚሊዩን ብር ፣ ሙሉነህ ጎሳዬ መድሃኒት
ፋብሪካ በ69 ሚሊዩን ብር፣ ፒቲአይቲ ብረታ ብረት ፋብሪካ በ85.2 ሚሊዩን ብር የመሠረት ድንጋይ
አስቀምጠዋል፡፡ የብአዴን፣የፓርቲ ኢንተርፕራይዝ ዳሽን ቢራ ፋብሪካ በከተማዋ ገንብቶል እንዲሁም
ሐበሻ ቢራ ፍብሪካ፣የተለያዩ አልኮል መጠጦችና የጨርቃ ጨርቅ ፣የብረታ ብረትና የምግብ
ኢንደስትሪዎች ኢንቨስትመንት በከተማዋ ይገኛሉ፡፡
{12} ሰንዳፋ ኢንደስትሪያል ዞን በቱርክ ባለሃብቶች ገነባል ተብሎ የሚጠበቅ ግዙፍ የኢንደስትሪ መንደር
ይገኝበታል፡፡ የኢትዩ- ቱርክ የኢንደስትሪ ቀጠና አክጉን ግሩፕ የተባለው የቱርክ ኩባንያ በአስር ሚሊዩን
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ዶላር በሰንዳፋ አካባቢ ለመገንባት ላቀደው ኢትዩ-ተርኪሽ የኢንዱስትሪ ዞን 100 ሄክታር መሬት
ተረክቦል፡፡ የወያኔ ዘመን የህወሓት የጦር አበጋዞች የኢኮኖሚ ፋሽን ከውሃ ማቆር ወደ ፋብሪካ ማቆር
ተሸጋግሮል፡፡
{13} ሰበታ ኢንደስትሪያል ዞን ከአዲስ አበባ ከተማ በስተ ምዕራብ በኩል ረጲ በሚባለው አካባቢ
ፋብሪካውን በ1948 እኤአ ተክሎ፣ቢያኔሎ ኢትዩጵያ ሊሚትድ በሚል መጠሪያ በግሪክ ተወላጆች
የተቆቆመ ረጲ ሳሙና ፋብሪካ ነበር፡፡ ፋብሪካው ሮል እየተባለ የሚጠራውን ዲተርጀንት ሳሙና
እያመረተ ለአውሮፓ ገበያ ያቀርብ የነበረ ነው፡፡ ረጲ ሳሙና ፋብሪካ በወታደራዊው መንግስት ዘመን
በመንግስት ተወረሰ፡፡ በወያኔ ኢህአዲግ ዘመን፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ
5,280,000 ሚሊዩን ብር ለሊና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተሸጠ፡፡ የአልሳም ግሩፕ ኩባንያዎች
አባል በሆነው ሊና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በኩል በ1999 ዓ/ም ረጲ ሳሙና ፋብሪካን
ከመንግስት በመግዛት ስያሜውን ወደ ረጲ ሳሙናና ዲተርጀንት አክሲዩን ማህበርነት በመቀየር ሲሰራ
ቆየ፡፡ ፋብሪካው ለማስፋፍያ በተሰጠው 17,300 ካሬ ሜትር ላይ የ150 ሚሊዩን ብር ወጪ ግንባታ
ማካሄዱና በ40 ሚሊዩን ብር ወጪ አዳዲስ ማሽነሪዎች መግዛቱን ኩባንያዉ ሃላፊ ገልጸዋል፡፡ በሰበታ
ከተማ ዲማ ቀበሌ ውስጥ በ100 ሄክታር መሬት ላይ የአምራች ኢንደስትሪ ኮምፕሌክስ ስር 14
ፋብሪካዎችን በአንድ ኢንደስትሪ መንደር ለመገንባት የመሠረት ድንጋይ ግንቦት 2 ቀን 2007 ዓ/ም
በጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተቀምጦል፡፡ በፋብሪካዎቹ የሱፍ፣ አኩሪ አተርና የፓልም
ዘይት ማጣሪያዎች፣ የገበታ ቅቤ ማምረቻ፣ የላውንደሪ ሳሙና፣ ሲንቴቲክ የልብስ ሳሙና፣ የገላ ሳሙና፣
የፈሳሽ ሳሙና፣ የዱቄት ሳሙና፣ የባኞ ቤት ሳሙና ማምረቻ ፋብሪካዎችን ጨምሮ የማዳበሪያ፣ የስንዴ
ዱቄት፣ የማካሮኒና የፓስታ እንዲሁም የሰሊጥ ማበጠሪያ ፋብሪካዎች በ7 ቢሊዩን ብር(በ350 ሚሊዩን
ዶላር) ወጪ እንደሚገነቡ አስታውቀው ነበር፡፡ በረጲ-ዋልማር ሰበታ ኢንደስትሪያል ዞን 2000 ሰዎች
የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ይታመናል፡፡
{14} አይሻ ኢንደስትሪያል ዞን፣ (Aysha, Somali Regional State;) በመንግስት፣ ገንዘብ የሚሰራ

ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ ኪ/ሜ ርቀት ላይ በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም
አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ መሆን አይቻለውም፡፡
{15} ባህር ዳር ኢንዱስትሪያል ፓርክ፣ በ2016 እኤአ ሲጠናቀቅ፣ በመንግስት፣ ገንዘብ የተሠራ ሲሆን
በጨርቃ ጨርቅ ዘርፍ በኮንትራክተር የተገነባ ሲሆን ፣ከጁቡቲ ወደብ 985 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ
በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ
መሆን አይቻለውም፡፡
{16} ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን/Eastern Industrial Zone (EIZ)) / የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች/
(Special Economic Zones) የቻይና ንብረት የሆነው፣ ከጁቡቲ ወደብ 860 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ

በመገኘቱ ተጨማሪ የትራነስፖርት ውጪ ስላለው በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ በርካሽ ሽጦ ተወዳዳሪ
መሆን አይቻለውም፡፡ የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች( Special Economic Zones) ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል

ዞን (Eastern Industrial Zone (EIZ)) ወይም ኢንደስትሪያል ፓርክ በኢትዬጵያ ከአዲስአበባ ስሜን
ምስራቅ 37 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዱከም ከተማ ተገንብቶ ይገኛል፡፡ በዱከም በ500
ሄክታር ላይ የተገነባው ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን በአይነቱ የተለየ የቻይና ኢንቨስትመንት አካል
ነው፡፡ በ2007 እኤአ የንጋንግ ግሩፕና( Yonggang Group) ኪያኦን ግጉፕ( Qiyuan Group) የሆኑት
በዛንግጃአጋንግ ከተማ የሚገኑት ሁለቱ የብረት ፋብሪካዎች በቻይና የንግድ ሚኒስትር የወጣውን ጫረታ
በማሸነፍ ሥራ ጀመሩ፡፡ በኢትዬጵያ ይህ የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች ምስረታ የመጀመሪያውና ትልቁ
ኢንደስትሪያል ፓርክ በሃገሪቱ ለመሆን በቅቶል፡፡ የኢትዬጵያ መንግስት ይህን ፕሮጀክት ከዘለቄታ
የኢኮኖሚ እድገትና ከድህነት ቅነሳ ጋር በማዛመድ የኢንደስትሪያል ዘርፍን ለማሳደግ አቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ
መንግስት ኢንደስትሪ ሚኒስትር የኢኮኖሚ ዞኑ ውስጥ የጨርቃ ጨርቅና የልብስ፣የህንፃ መሣሪያዎች ዕቃ
ማምረቻ፣የማኒፋክቸሪንግና የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ አገልግሎት እንዲስፋፉ ይፈልጋሉ፡፡ በአሁኑ
ግዜ 11 የቻይና ካንፓኒዎች በኢንደስትሪያል ፓርክ ለመስራት ፊርማቸውን አኑረዋል፡፡
ሁጃአን( Huajian) የቻይና የጫማ ፋብሪካ የባህር ማዶ ገበያ ኢንቨስተር በኢትዬጵያ ውስጥ 20 ሚሊዩን
ጥንድ ጫማዎች በአመት ወይም ሁለት ሽህ ጥንድ ጫማዎች በቀን በማምረት ላይ ይገኛል፡፡ የጫማ
ፋብሪካው በስመ ጥሩ ንግድ ምልክት ብራንድ ስም በማምረት በዓለም ዓቀፍ ንግድ በመሰማራት
ለአሜሪካና አውሮፓ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ግዜ 1600 ሠራተኞች ያሉት ሲሆን አብዛኛዎቹ
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ኢትዬጵያዊ እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ የሁጃአን ማኒፋክቸሪንግ በኢትዬጵያ ውስጥ ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት
ዋጋ፣ በርካሽ ዋጋ ሰፊ የቆዳ አቅርቦት አግኝቶል፡፡ ፋብሪካው ሰፊ የግንባታ ቦታ፣የተሞላ የኤሌትሪክና
ውኃ አቅርቦት፣ የመንገድ መሰረተልማትና የታክስ እፎይታና ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ
ከቀረጥ ነፃ ፖሊሲ በማግኘት ምርቶቹን ወደ አሜሪካና አውሮፓ ገበያ በማቅረብ ከፍተኛ ትርፍ
አግኝተዋል፡፡ የሁጃአን የቻይና የጫማ ፋብሪካ ሁሉንም ምርቶች ለባህር ማዶ ገበያ በማቅረብ በ2011
እኤአ 250 ሚሊዬን ብር (12 ሚሊዩን ዶላር በአመት)ገቢ አግኝቶል፡፡ ‘’Huajian has a modest outfit
in Dukem, about 40km south of Addis Ababa. It employs 1,600 Ethiopians, all high
school graduates or above, and ships more than $1m worth of shoes each month to the
US and the UK for Guess, Naturalize and Clarkes. ‘’
የቻይና ካንፓኒዎች በኢትዬጵያ የኢንቨስትመንት ክንውን ከሚያሰሞቸው ደካማ ጎኖች መካከል
የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡ የምርት ሂደቱን ፍጥነትና ግዜ በምርትና ግዜ አንፃር እንደ ቻይና ማሳጠር
አለመቻል፣የጉምሩክ የምርት የመላክ ሂደት ቀርፋፋነት፣የተማረ ሰው ኃይል ክህሎት ማነስና የአስተዳደር
ልምድ እጦት እንዲሁም በአጠቃላይ የምርት መጎጎዣ አቅርቦት የትራንስፖርት ወጭ ከፍተኛ መሆን
፤የሰው ሃይል ወጭ፣የኪራይ ወጭ ከቻይና ሃገር ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡በኢትዬጵያ
የመሠረተ ልማት ኃላ ቀርነት የቢዝነስ/ የንግዱን ስርዓት አጠቃላይ ሁኔታ እንደጎዳው ይገልፃሉ፡፡
የመጀመሪያው በሃረሪቱ የኤሌትሪክ ኃይል መቆረጥ የኢንቨስተሩን ወጭ ጨምሮበታል፡፡ ሁለተኛው
ከአዲስ አበባ እስከ ጂቡቲ ያለው አስፋልት አይሉት ኮሮኮንች መንገድ ትርንስፖርቱን ወደ ወደብ
መድረሻ ግዜ በማርዘም ለተጨማሪ ወጭ መዳረጋቸውን ኢንቨስተሮች ይገልፃሉ፡፡ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ
የቴሌኮምኒኬሽን ክፍያ ውድ መሆን ከቻይና ሃገር ካለው እናት ካንፓኒ ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት
ተጨማሪ ወጭ እንደሆነባቸው ይገልፃሉ፡፡
‘’However, Huajian has faced considerable obstacles over the past 15 months. The cost of
transportation to and from landlocked Ethiopia is just one of the problems. For every 12
containers shipped, eight containers are imported at a cost of $8,000 each, which adds
an additional 6% to freight expenditure compared to Huajian’s Chinese operations. Of
this, $4000 goes on transport from China to the port of Djibouti; the rest is swallowed
up on the 700km journey to Addis Ababa.’’
ለማጠቃለያ የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በኢትዮጵያ ለሰው ሃብት ልማት የሥራ ፈጠራ
በማበርከትና ተጨማሪ ምርቶች ለኢትዬጵያ ኢኮኖሚ ማበርከት ችሎል፡፡ ወደፊት ኢትዬጵያ የውጭ
ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ለመሳብ የጉምሩክ ዕቃ ማስገባትና ማስወጣት ደንቦንና የንግድ ስርአቶን
ቀልጣፋ ማድረግ ይጠበቅባታል፡፡ የውጭ ምንዛሪ መለዋወጥ ሥራን ማመቻቸትና የውጭ ምንዛሪ
ግብይይት በግልፅነት ፖሊሲ ማውጣት፡፡ የግብር አከፋፈልና አስተዳደር ስርዓትን በዘለቂታና በቀልጣፋ
ሁኔታ ማሻሻል አንገብጋቢ ጉዳይ ሲሆን በተለይ በየግዜው የሚቀያየር ህግና ደንብ፤መመሪያና ፖሊሲ
የባህር ማዶ ኢንቨስተሮችን አይስብም ይልሉ፡፡ እንዲሁም አንድ ወጥ የሰራተኛ ህግና ደንብ ማውጣት
ምርታማነትን፣ብቃትንና ቅልጥፍናን በመጨመር ከፍተኛ ምርት በማምረት ብቃት ያለው ሰራተኛን
መፍራት ይቻላል፡፡

‘’ Huajian signed a memorandum of understanding with the China-Africa Development Fund, a private equity
fund that facilitates Chinese investment on the continent, to jointly invest $2bn over a decade in creating a
light-manufacturing special economic zone in Ethiopia. The company has already leased 300ha of land in Lebu,
on the outskirts of the Ethiopian capital, where it plans to build a shoe city, with accommodation for 200,000
people and factory space for other manufacturers of footwear, handbags, accessories and components. Ms Hai
expects construction to begin there later this year. ‘’
http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2013/04/04/ethiopia-could-be-shoemaker-to-the-world
‘’Abstract: China’s investment activities in Africa have attracted significant interest in academic, policy and
media circles in the last decade. Adopting country case studies analysis, findings indicated that Chinese
investment relations with Africa have its good, bad and ugly sides. On the good side, China has established
special economic zones which have the potential to build economic linkages with the local economy. However,
the linkages are mainly forward, involving logistics, forwarding, and insurance and financial services. Backward
linkages are fostered to the extent that the Chinese firms contract out transportation and catering services for
their employees and sub-contract with local firms. The bad side includes the limited employment quota for
local citizens, poor labour standard, limited technology transfer, and the quality of Chinese construction. The
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ugly side includes tax evasion and support to dictatorial regimes in Africa. Chinese companies should be well
controlled and the legislation that guides their business conduct should be fully enforced.’’ Asia Pacific and
Globalization Review, Vol. 3, No. 1, 2013 © 2013 APGR https://journals.macewan.ca/index.php/apgr/index Asia
Pacific and Globalization review (ISSN 1920-1206) Sino-Africa Investment Relations: The Good, The Bad and
The Ugly: Musibau Adetunji Babatunde, Department of Economics, University of Ibadan,Ibadan, Oyo
State,Nigeria:E-mail: tunjiyusuf19@yahoo.com

የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት ከጦርነት ቀጠናው ጦሩን አስወጥቶል፡፡ በመቐለ የመሸገው ፀረ-ዲሞክራሲ
ኃይል የኢትዮጵያን መከላከያ ሠራዊት የአየር ኃይል፣ ታንከኛና፣ የጦር ግምጃ ቤት ወደ ነበረበት ሥፍራ
እስካልተመለሰ ደረስ ነፃነት የለም፡፡ የወያኔ የጦር አበጋዞች መንግሥት ህገመንግሥቱን ባለማክበር ህገወጥ
ወንጀለኞችንና ሙሰኞችን የትግራይ ህዝብ አሳልፎ ለፍርድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ ወያኔ በህገወጥ
መንገድ የሚያዘዋውረው የመሣሪያና የገንዘብ ዝውውር የተጀመረውን የዲሞክራሲ ለውጥ ለማጨናገፍ
በመሆኑ ህብረተሰቡ ነቅቶ መጠበቅ ይኖርበታል፡፡
ምንጭ
• Email: info@ethio-invest.com
• Web: www.investethiopia.gov.et
• Industrial Parks Development Corporation Web: www.ipdc.gov.et
• Ministry of Industry Web: www.moin.gov.et

(AUGUST 21, 2018)
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ምዕራፍ {22}
‹‹ በአስር ቢሊዮን ዶላር ብድር፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ!!!››

“Made in Africa’’ or “Mad in Africa’’ Dr. Arkebe Equbaye (ክፍል አንድ)
ለአራት አይናዎቹ ለጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና ለፖለቲካው ሰው አንዱዓለም አራጌ የሃገር ፍቅር፣ የዕምነት
ፅናትና፣ የዓላማ ቆራጥነት በተከፈለ መሠዋትነት፣ ስድስተኛውን የነፃነት ሰማየ ሰማያት ለማየት
ላበቃችሁን በፍርሃት ቀንበር ግማሽ እድሜችንን ላሳለፍን፣ ሥማችንን ደብቀን ለፃፍን የምሁር ጎስቆሎች
ሁሉ ከዴሞክራሲው ፀበል ተቆዳሽ እንድንሆን በማድረጋችሁ ምስጋና ይገባችሆል ክብር ለተሰው
ሠማዕታት ወጣቶች እንላለን!!!
ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረ መቐለ የመሸገው ፀረ-ዲሞክራሲ ኃይል ባለው የተዘረፈ የገንዘብና መሣሪያ፣
ትላንት በባሌ ጎባ የህዝብ ግጭት አስነሳ፣ ዛሬ ደግሞ በሶማሌ ክልል ህዝብና ንብረት ላይ ግጭት
በማስነሳት ሃገሪቱን ኢኮኖሚ በማውደም ተግባር ላይ ይገኛሉ፡፡ የዘረፉትን ኃብት እስካላስመለስን ድረስ
ትርምሱን ይገፉበታል፡፡ በሙስና የተዘረፉ ሹማምንቶች ለፍርድ ይቅረቡ፡፡ የህዝብ ኃብት ይመለስ
እንላለን፡፡ ያለ ኢኮኖሚ ነፃነት፣ የፖለቲካ ነፃነት የለም!!!
በአፍሪካ የተሠራ!!!›› ወይስ ‹‹በአፍሪካ ያበደ!!!›› የኢንዱስትሪ ፓርኮች መዋለ-ነዋይ፣ በኢትዮጵያ
ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ግንባታ 10 ቢሊዮን ዶላር (በ27 ብር ምንዛሪውን ብናሰላው 270 ቢሊዮን ብር)
መዋለ-ንዋይ ወጪ እንደወጣና እንደሚወጣ ተገልፆል፡፡ ሃገሪቱ 10 ቢለዮን ዶላር ተበድራ የምታወጣው
የኢንዱስትሪ መጋዘኖች/ ሼዶች የግንባታ ወጪ ማለትም ለንቦች መኖሪያ ባዶ ቀፎ ሰርተህ ትሰቅላለህ
ንቦች ከቀፎው ገብተው፣ ማር ሠርተው ማሩ ወደ ውጪ ተሸጦ ገቢ ያመጣል በሚል ትርክት ነው፡፡
የኢንዱስትሪ ዞኖቹ፣ የባህርማዶና የሃገር ውስጥ ባላሃብቶች ፋብሪካ ገንብተው በጥራት፣ በብዛትና
በዓይነት ምርት አምርቶ ወደ ውጪ በመላክ የውጭ ንግድ ገቢ ለማሳደግ ይችላሉ በሚል እሳቤ የወያኔ
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መንግሥት ቤቱን ሠርቶ፣ መሠረተልማት አሞልቶ፣ መብራት ፣ውሃ ወዘተ አሞልቶ አበረከተላቸው፡፡
የኢንዱስትሪ ፓርኮች የገቢ ንግድ ምርቶችን በመተካት (Import substitution) በሃገር ውስጥ
ማምረትና የውጪ ምርት ለመተካት የሚያስችል ብሎም የውጭ ምንዛሪን የማስቀረት ስልት ላይ
ጥናታቸው ያላተኮሩ በመሆኑ ከጅምሩ በኪሳራና በውጭ ምንዛሪ እጦት ለመስራት እንዳይችሉ
ተገደዋል፡፡ ስለዚህም የዶክተር አብይ አህመድ መንግሥት ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ዳግም ጥናት
ማስጠናት ከሃብት ብክነት ያድናል እንላለን፡፡ ግ.ቀ.ኃ. ብሄራዊ ትያትር ፊት ለፊት የተሠራውን

የአንበሳ ሃውልት አስተውለው አንበሳው አንበሳ ባይመስልም የወጣው ወጪ አንበሳ
አስመስሎታል ብለዋል ይባላል፡፡ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ወጪ እንዲሁ!!! የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል

ፓርኮች ግንባታ ቆሞ ቀሪው ገንዘብ የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች (Import Substitution
Industrialization (ISI) ላይ ቢውል የተሸለ ይሆናል የሚል እምነት አለን ይሄንንም የምጣኔ ኃብት
ጠበብት በአጭር ጊዜት ውስጥ አጥንተው እንዲተገብሩ ቢደረግ የተሸለ ውጤት ማምጣት ይቻላል
እንላለን፡፡Import Substitution Industrialization (ISI) is a trade and economic policy
which advocates replacing foreign imports with domestic production. ISI based
on the premise that a country should attempt to reduce its foreign dependency
through the local production of industrialized products.(Wikipedia)የገቢ ንግድ
የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች ጠቀሜታዎች ውስጥ፤አንደኛው የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች
(Import Substitution Industrialization (ISI) ከውጭ የሚገቡ የፍጆታ እቃዎች ዘይት፣ ስኮር፣
ፓስታ ፣ መኮረኒ፣ ብስኩት፣ ሳሙና፣ ዱቄት፣ ሳሙና፣ ሞዴስ፣ ግሉኮስ፣ ደብተር፣ ክር፣ ድር ወዘተ
በማቆቆም በሃገር ውስጥ ምርቶችና ሸቀጦችን በማምረት በአገር ቤት ገበያ በመሸጥ የውጭ ምንዛሪ
የምናወጣበትን የውጭ ሽቀጣ ሸቀጦች ማስቀረት አንዱ ጠቀሜታ ነው፡፡ ሁለተኛው ዝቅተኛ ታዳጊ
አገራቶች የገቢ ንግድ የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች በማቆቆም የሃገር ውስጥ ገበያን ያለተቀናቃኝ
በመቆጣጠር ፋብሪካዎቹን ከባህር ማዶ የገበያ ውድድርና ፉክክር ይጠበቃሉ፡፡ በዚህም በኢንዱስትሪ
የበለፀጉ ሃገራትን የማኑፋክቸሪንግ ምርቶችን ላይ የንግድ ገደብ በመጣል የውጪ ምንዛሪ ማዳን
ይቻላል፡፡ ሦስተኛው የባህር ማዶ የኢንዱስትሪ ተቆማት የቀረጥ ፋብሪካዎች የሚባሉትን በመመሠረትና
በማስረፅ የዝቅተኛ ታዳጊ አገራቶችን የቀረጥ ግድግዳ መቆቆም ይቻላቸዋል፡፡
የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች ተግዳሮቶች ውስጥ አንደኛው የሃገር ቤት ኢንዱስትሪዎች
በመንግሥት ጥበቃና ከለላ ስለሚደረግላቸው ከውጭ ኢንዱስትሪዎች ጋር ተወዳድረው ለመሥራት
ምንም ተጨማሪ ጥረትና ተነሳሽነት ስለማይኖራቸው ብቃታቸው ውስን ይሆናል፡፡ ሁለተኛው በብዙ
ዝቅተኛ ታዳጊ አገራቶች የተመሠረቱ፣ የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች በመንግሥት ከለላ
ያለተወዳዳሪና ተፎካካሪ ስለሚኖሩ ብቃት ወደሌላቸው ኢንዱስትሪዎች በመለወጥ ያላቸውን ጠባብ
የሃገር ቤት ገበያ ላይ ብቻ በመወሰን ከፍተኛ ምርታማነት ወይም ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ስለማይኖራቸው
ለዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ለመሳተፍ ብቃት አይኖራቸውም፡፡ ሦስተኛው የገቢ ንግድ የሚተኩ
የኢንዱስትሪዎች ዝቅተኛ ቴክኖሎጅ እድገት የተነሳ ከበለጸጉት ሃገራት ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጅ ጋር
በምርታማነት፣ በብዛት፣በጥራትና በዓይነት ተወዳዳሪ መሆን አይቻላቸውም በዚህም የተነሳ ተወዳዳሪና
ተፎካካሪ ሆነው የመቀጠል ዕድላቸው የመነመነ ይሆናል፡፡ የገቢ ንግድ የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች
የመንግስት ከለላና ጥበቃ ስለሚደረግላቸው ቀስ በቀስ ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት ጎራ የመቀላቀላቸው
እንዲሁም የፋብሪካው ሠራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ምክንያቶች እያደር ምርታቸው ከባህር ማዶ
በውጭ ምንዛሪ ቢገዛ በጥራት፣ በዓይነትና እንዲሁም በዋጋ የተሸለና እሚሆንበት ደረጃ ላይ ይደረሳል፡፡
በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪል ፓርክ ግንባታ፣ በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን የሃዋሳ
ኢንዱስትሪል ፓርክ ለ60 ሽህ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደፈጠረ፣ ለውጪ ንግድ ገቢ አንድ ቢሊዮን ዶላር
ለመግኘት እንደታቀደ ተገልፆል፡፡ በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ አንደኛው ኢንደስትሪያል ፓርክ ለ11 ሽህ ሰዎች
የሥራ ዕድል እንደፈጠረ፣ ለውጪ ንግድ ገቢ 20 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱ ተገልፆል፡፡ መቐለ፣ ኮምቦልቻ፣
አዳማ፣ ቦሌ ለሚ ሁለተኛው፣ ቅሊንጦ፣ ጅማ፣ አረርቲ፣ ደብረብርሃን፣ ባህርዳር፣ አይሻ ደወሌ፣
ኢንዱስትሪል ፓርኮች ሲጠናቀቁ ለአምስት መቶ ሽህ እስከ አንድ ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል
ቢፈጥርና፣ ለውጪ ንግድ ገቢ ሁለት ቢሊዮን ዶላር በዓመት ቢያስገኝ ብለን እንገምት፡፡ በምጣኔ ኃብት
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ትምህርት ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ተጨባጭ የተወሰነ መረጃ ተነስተን ጥናታዊ ግምት ማስቀመጥና በዛም
ተመርኩዞ የወደፊቱን አቅጣጫ በማመላከት ኢንዱስትሪል ፓርኮች ያላቸውን ተስፋና ቀቢፀ ተስፋ
ሁኔታዎችን በጥናት ለመዳሰስ ያስችለናል በዚህ መሠረት ሁሉም ነገሮች ባሉበት የረጉ ናቸው ብለን
ሁለተኛውን ነጥብ እናኖራለን፡፡ የጥናቱ መሠረት ኢኮኖሚዊ ቅኝት እንጅ ፖለቲካዊ እንድምታው የጫጨ
ይሆናል ብለን እናምናለን፡፡
“Ethiopia plans to have 15 industrial parks by June 2018”
Addis Ababa, July 13 (Xinua)- Ethiopia has planned to increase the number of its
industrial parks to 15 by June 2018 as part of its efforts to boost manufacturing and
export. Speaking exclusively to Xinhua on Thursday, Arkebe Oqubay Board Chairperson
of Ethiopian Industrial Park Corporation (EIPC), said Ethiopia’s aim in building more
industrial parks is to enable the manufacturing sector to contribute to 20 percent of
Ethiopia’s GDP and 50 perent of the export volume by 2025.
Currently Ethiopia has seven operational industrial parks with Mekelle and Kombolcha
being the latest additions commissioned earlier this month. Mekelle and Kombolcha
industrial parks were both built by China Civil Engineering Construction (CCECC) at a
cost of 100 million U.S. dollars and 90 million dollars respectively.
“ in January 2018 Killinto Pharmaceutical and Bole Leme 2 industrial parks will be
commissioned, by May Bahir Dar and Jimma industrial parks will be operational, and in
June expect Debre Birhan and Arerti industrial paks to start operations” said Oqubay.
The Ethopia government has already announced that two other industrial parks, Dire
Dawa and Adama will be commissioned in September. The two industrial parks are also
being constructed by CCECC at a cost of 190 million and 125 million dollars
respectively. “Industrial parks will initiate fasteconomic growth and enable structural
economic change through a high tech manufacturing industry,” said Oqubay. He further
said with Ethiopia planning to sustain 14 years of double- digit growth for a decade in
order to create 2 million direct and 4.4 million indirect manufacturing jobs, the bulk of
them will come from industry parks. source: Xinhua net 07-2017 editor Song Lifang
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ፣ የዶክተር አርከበ እቁባይ ፕሮጀክት የሆነው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት
ኮርፖሬሽን ያለ አንዳች የአዋጭነት ጥናት በመላ ሃገሪቱ ውስጥ የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች
ያልተጀመሩት በአፋጣኝ ቆመው የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች (Import Substitution
Industrialization (ISI) እንዲተኩ እንመክራለን፡፡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሼድ ሠርቶ ለባህር ማዶ
ኢንቨስተሮች መስጠት አዋጭ አይደለም፣ የተሠሩት የአዋጪነት ጥናታቸው ታይቶ ይቀጥሉ እንላለን፡፡
ከነዚህም ውስጥ፣ {1ኛ} ቦሌ ለሚ (ሁለት) ኢንዱስትሪ ፓርክ ለጨርቃ ጨርቅና አልባሳት
ኢንዱስትሪዎች ልማት የፕሮጀክቱ ወጪ 3.5 ቢሊዮን ብር የቻይናው ሲጂሲኦሲ ኮንትራክተር አማካሪ
ዳዋ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያ፣{2ኛ} በአቃቂ-ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ፣
የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች የሚፈበረኩበት የፕሮጀክቱ ወጪ 5.5 ቢሊዮን ብር የቻይናው
ሲቲሲኢ ኮንትራክተር፣ አማካሪ ዳዋ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያ አማካሪ፣ {3ኛ} የጂማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስም
ለጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች ልማት የፕሮጀክቱ ወጪ 1.5 ቢሊዮን ብር የቻይናው
ሲሲሲሲ ኮንትራክተር፣ አማካሪ ኤምኤች ኢንጂነሪንግ ሦስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች በ10.5 ቢሊዩን ብር
ሊገነቡ ነው (ጥር 14 ቀን 2009ዓ/ም) የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባና ጂማ
ከተሞች በ10.5 ቢሊዮን ብር ሊገነባ መሆኑን አስታወቀ፡፡ {4ኛ} የቦሌ ለሚ (አንድ) ኢንዱስትሪ ፓርክ፣
{5ኛ} የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ {6ኛ} የመቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ {7ኛ} የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣
{8ኛ} የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ 250 ሚሊዮን ዶላር ከቻይና የተገኘ ሲሆን ግንባታው በሁናን
ፕሮቪንስ ካንፓኒ እንደሚሰራ ታውቆል፡፡ {9ኛ} የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሼድ ስራ 10 ቢሊዮን ዶላር
ማውጣት ቂልነት ነው፡፡
{1} ኢንዱስትሪል ፓርኮች ቱሩፋቶች፣ 1-የእውቀት ክህሎት ማስተላለፍ ወይም የቴክኖሎጅ ሽግግር
መለዋወጥ 2- ፋጣንና ዘለቄታዊ አስተማማኝ አገልግሎት መስጠት 3- የሥራ እድል መፍጠር 4- የውጪ
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ንግድ ምርትን በመጨመርና የውጪ ንግድ ገቢንና የውጪ ምንዛሪ ገቢ ማሳደግ 5- የግብርና ምርቶችን
ማሳደግና እንደ ግብዓት አድረገው የሚጠቀሙ ካንፓኒዎች መፍጠር 6- የኢንደስትሪያላይዜሽንን ጎዳና
መጥረግ 6- የከተሜነትና የጆግራፍያዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትን ማሳደግና ከተማ መዝመን
7የካንፓኒውን ገቢ ማሳደግና 8- መንግሥትን የግብርና ታክስ ገቢን ማሳደግና ማዘመንና ሌሎችም
ናቸው፡፡
Made in Africa’’ Dr. Arkebe Equbaye ‹በአፍሪካ የተሠራ›› በሚል ርእስ በዶክተር አርከበ እቁባይ
የተፃፈው መፅኃፍ በ2025 እኤአ ኢትዮጵያን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የአፍሪካ መሪ ለማድረግ የአምስት
አመት የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በመንደፍ ራዕይ አስቀምጦል፡፡ ሃገሪቶን
በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ምርቶች በማስፋፋትና ለኢንዱስትሪ ሠራተኞች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የታለመ
ነው፡፡ መንግስት ከባህር ማዶ የግል ኩባንያዎች ጋር በጋራ በመሥራትና የኢንዱስትሪ ዞኖችን
በማሥፋፋት ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ስትራቴጅ ነድፎል፡፡ ለምሳሌ ያህል በ2015 እኤአ የተገነባው
መንግሥታዊው የቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ ዞን ለአስር ሽህ ሰዎች የሥራ እድል ፈጥሮል፡፡ እንዲሁም
በሃዋሳ ከተማ አዲስ ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ የኢኮኖሚ ኢንዱስትሪል ፓርክ በዓለም አቀፍ
ማኑፋቸረርስና አገር በቀል ኢንዱስትሪሊስቶች የሚሳተፉበት እንደሚሆንና ዘለቄታዊ ኢኮኖሚ እድገት
እንደሚያመጣ በመፅሃፋቸው ገልፀዋል፡፡ “The government’s Vision 2025-aiming to make
Ethiopia the leading manufacturing hub in Africa-is supported by the five-year Growth
and Transformation Plan II, which puts even greater emphasis on targets for
manufacturing output expansion and large-scal industrial employment growth. And the
government- in some cases in partnership with foreign private firms- is pushing ahead
with a strategy to creat a range of industrial parks to stimulate economies of
agglomeration. Bole Lemi, for example, is one of the new industrial parks, a government
run park that has created more than 10,000 jobs since opening in 2015. Moreover, a new
world-class eco-industrial park in Hawassa city (representing a new generation of
sustainable industrial parks) will be occupied by leading international manufactures and
domestic industrialists.” 1
{1.1} የኢንዱስትሪል ፓርኮች የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ በዚህ መሠረት በ200 ቢሊዮን ብር ኢንዱስትሪል
ፓርኮች ወጪ፣ ከአምስት መቶ ሽህ እስከ አንድ ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል በአመት ከፈጠርንና፣
ለውጪ ንግድ ገቢ ሁለት ቢሊዮን ዶላር በዓመት አስገኘን ብለን ገመትን፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ 30 ሚሊዮን
ወጣቶች ሥራ ፈት ናቸው፡፡ ለእነዚህ ወጣቶች በየዓመቱ ኢንዱስትሪል ፓርኮች ፕሮጀክት ብንሰራ ለ30
ሚሊዮን ወጣቶች ሥራ ለመስጠት 30 እሰከ 60 ዓመታት ይፈጃል ማለት ነው፡፡ He# further# said#
with Ethiopia planning to sustain 14 years of double- digit growth for a decade in order
to create 2 million direct and 4.4 million indirect manufacturing jobs, the bulk of them
will come from industry parks. በዚህ መሰረት የህዝብ ብዛት፣ የሥራ አጥ ቁጥር፣ የፕሮጀክት ወጪ
ወዘተ ሁሉም ነገሮች ባሉበት የረጉ ናቸው ብለን በማሳላት ነው፡፡ ስለዚህ ኢንዱስትሪል ፓርኮች
ለወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ ያላቸው አስተዎፅኦ ዝቅተኛ ነው፡፡ የባንክ ብድር ለኢንቨስተሮች
ያመቻቻል ባለሃብቱ 30 በመቶ ካመጣ፣ ባንኩ ዘርፍ 70 በመቶ በማበደር የፕሮጀክቱ ህልውና እውን
ይሆናል፡፡ መንግስትና የባንኩ ፋይናንሻል ዘርፍ ይሄ እድል የሚሠጠው ዋና ምክንያት የግሉ ዘርፍ ለብዙ
ሰዎች የሥራ ዕድል እንዲፈጥር በማሰብ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ከ65 በመቶ ህዝብ በወጣትነት የዕድሜ
ክልል የሚገኙ በመሆኑ ወጣት ተኮር ኢኮኖሚ የሥራ ፈጠራ ላይ ያተኮሩ ለከፍተኛ ትምህርት ተቆማት፣
የቴክኒክና ሙያ ተቆማት ምሩቃን፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲና ስትራቴጅ ያልነደፈ በሙስና የተዘፈቀ መንግስት
የወጣቶችን ጥያቄ ሊመልስ አይችልም፡፡ በኢትዩጵያ በሚገኙ 41 ዩኒቨርሲቲዎች፣ በከፍተኛ ትምህርት
ተቆም በየዓመቱ ከ100,000 ሽህ ከልዮ ልዮ ቴክኒክና ሙያ ተቆማት ከ300000 በላይ ወጣት የዲግሪና
የዲፕሎማ ተመራቂዎች ይወጣሉ፡፡ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግሥት በነደፈው የትምህርት ፖሊሲ በከፍተኛ
ትምህርት ተቆም ለመማርና የሥራ እድል ለማግኘት በእነሱ የፖለቲካ ድርጅቶች መታቀፍ አንዱ መመዘኛ
ከሆነ አመታት በመቆጠሩና ወጣቶቹ ተመልምለው የሥራ እድል ባለመኖሩ ወጣቶች በስርዓቱ ተስፋ
ቆርጠዋል፡፡ ህወኃት/ኢህአዴግ መንግስት ከሃያ ሽህ በላይ የፖለቲካ ካድሬዎቹን በተለያዩ የቻይና
ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በማስተማር የአፋኝ ሥርዓቱን በአዲስ ቴክኖሎጅና ቢሮክራሲውና የስለላ መረቡን
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በሃገሪቱ ውስጥ ለመዘርጋት ከቻይና መንግስት ድጋፍ ተደርጎለታል፡፡ በሃገሪቱ የዓመቱ 500 እስከ 750
ሺህ ወጣቶች ከዮኒቨርሲቲ እየተመረቁ ሲሆን በሥራ እድል ተፈጥሮላቸው የወጣቶች ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ
ካልተመለሰ ከፍተኛ ቀውስ የመፈጠር ዕድሉ የከፋ ይሆናል፡፡ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከዮኒቨርሲቲ
ተመረቀው ሥራ አጥ ሆነው ለመኖራቸው የወያኔ ሥርዓት የስራ መስኩን በፖለቲካ ካድሬዎች፣
በደህንነት ሰላዮች፣ በሲቪል ሰርቢስ ካድሬ የፖለቲካ ተማሪዎች ቢሮክራሲውን በመገንባቱና አንድ
ለአምስት በተደራጁ የስለላ መዋቅር ሃገሪቱን ጠርንፈው በመግዛት ላይ በመሆናቸው ነው፡፡ የኢትዮጵያ
ወጣቶች ለዴሞክራሲ፣ ለነጻነትና እኩልነት የሚታገሉት የወያኔን መንግሥት አድሎዊ አስተዳደር፣ ዘረኛ
ኢፍትሃዊ የክልሎች እድገት፣ በሙስና የተጨማለቀ ስግብግብ ሰው በላ ሥርዓት በመሆኑ በመሬት
ወረራ፣ በፕራይቬታይዜሽን ስም ዘረፋ፣ በማዕድን ኃብት ዘረፋ፣ በኮንትሮባንድ ህገወጥ ንግድ
የተሰማራው የወያኔ መንግሥት ነው፡፡ ህገመንግሥቱ ‹‹ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል ናቸው፣
በመካከላቸውም ማንኛወም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ ደረግላቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ
በዘር፣ በብሔር፣ ብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቆንቆ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ አመጣጥ፣
በሃብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቆም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ
ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው፡፡››2 ይላል፡፡ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግሥት በነደፈው የትምህርት ፖሊሲ
በከፍተኛ ትምህርት ተቆም ለመማርና የሥራ እድል ለማግኘት በእነሱ የፖለቲካ ድርጅቶች መታቀፍ
አንዱ መመዘኛ ከሆነ አመታት በመቆጠሩና ወጣቶቹ ተመልምለውም የሥራ እድል ባለመኖሩ ወጣቶች
በስርዓቱ ተስፋ ቆርጠው ነበር፡፡ ህወኃት/ኢህአዴግ መንግስት ከሃያ ሽህ በላይ የፖለቲካ ካድሬዎቹን
በተለያዩ የቻይና ዩኒቨርሲቲዎች የበይነመረብ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠርና ለመሰለል ሥልጠና
እየተሰጣቸው ነበር፡፡ ዶክተር አብይ አሕመድ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ 400 የዮኒቨርሲቲ ተመራቂ
ወጣቶች ትልቅ ትኩረት በመስጠት በሃገሪቱ ውስጥ ያላቸውን ተስፋና ዕድል በእውቀት ላይ ብቻ
የተመሠረተ መሆኑን አብስረዋል፡፡
1.7 Productivity, quality and competitiveness
Table 1.1: Selected GTPII Targets No. Sector/
Unit of
Baseline
Indicator
measurement
year
(2007/8
ዓ/ም)
(2014/15)
labor force employed in agriculture and allied
Number
31,752,000
sectors
Share of agriculture and allied sectors employment
percent
74
from total employment
Productivity per worker in the agricultural and
GVA/ worker
8437
allied sectors
labor force employed in medium and manufacturing Number
380,000
sector
Share of medium and manufacturing sector
percent
0.9
employment from total employment
Productivity per worker in medium and large scale
GVA/worker
68,158
manufacturing sectors

Plan targets
(2012/13
ዓ/ም)
(2019/20)2
33,371,573
68
11771
757,600
2
91,869

{1.2} ኢንዱስትሪል ፓርኮች ምርቶች የውጪ ምንዛሪ የማስገኘት እድል፣ በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል
ፓርኮች ግንባታ 10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደወጣ ተገልፆል፡፡ በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን
ዘመን የሃዋሳ ኢንዱስትሪል ፓርክ ለ60 ሽህ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደፈጠረ፣ ለውጪ ንግድ ገቢ አንድ
ቢሊዮን ዶላር ለመግኘት እንደታቀደ ተገልፆል፡፡ በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ አንደኛው ኢንደስትሪያል ፓርክ
ለ11 ሽህ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደፈጠረ፣ ለውጪ ንግድ ገቢ 20 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱ ተገልፆል፡፡
የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓት አምራቾች ኢንዱስትሪ ለኢኮኖሚው 20 ቢሊዮን ብር ያህል
አስተዋፆኦ የሚያደርግ ሲሆን፣ ባለፉት ስድሰት ወራት 26.8 ሚሊዮን ዶላር ከኤክስፖርት ገቢ ለማግኘት
ታቅዶ 13.9 ሚሊዮን ዶላር ማስገባቱን ተገልፆል፡፡
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{1.3} የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ገቢ፣ በ2012/2013እኤአ 3,444,562,626 የአሜሪካ ዶላር) ሲሆን እነዚህ
የሃገር ውስጥ ምርቶች 97.7 በመቶ የውጭ ንግድ ይሸፍናሉ ከዚህ ውስጥ የወርቅ ማዕድን የውጭ ንግድ
584,421,554 ሲሆን ከጠቅላላው የኢትዩጵያ የውጭ ንግድ፣16.57 በመቶ ይሸፍን ነበር፡፡ የኢትዩጵያ
የገቢ ንግድ፣ በ2012/2013እኤአ 9,473,503,931 የአሜሪካ ዶላር ሲሆን እነዚህ የባህር ማዶ ምርቶች
85.50 በመቶ የገቢ ንግድ ይሸፍናሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ የአወሮፕላን ግዥና መለዋወጫ ማሽነሪዎች 14.22
በመቶ፣ ብረትና የብረት ነክ ማኑፋክቸሪንግ 11.02 በመቶ፣ የነዳጅ ምርት ፍጆታ 11.54 በመቶ፣ የመንገድና
የተሸከርካሪ መኪኖች ግዚ10.4 በመቶ፣ እንዲሁም ልዩ ልዩ የገቢ ንግድ ምርቶች 23.61 በመቶ
ከአጠቃላይ የገቢ ንግድ ድርሻ በመቶ ይሸፍን ነበር፡፡ የገቢ ንግድና በሃገሪቱ የገንዘብ ዋጋ የመግዛት
አቅም መውደቅ የሚጎዳቸውን እቃዎች ውስጥ በ2012/13እኤአ የኢትዩጵያ የገቢ ንግድ፣1,352,755,621
የአሜሪካ ዶላር ሲሆን እነዚህ የባህር ማዶ ምርቶች 12.50 በመቶ የገቢ ንግድ ይሸፍናሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ
መጠጦች 14 ሚሊዩን 369 ሽህ 314 ዶላር፣ ልብስና አልባሳት ነክ ምርቶች 244ሚሊዩን 747 ሽህ 768
ዶላር፣ ምግብ የታሸጉ ልዩ ልዩ ምግቦች ለሱፐር ማርኬቶች 97 ሚሊዩን 425 ሽህ 220 ዶላር፣ እህል
541ሚሊዩን 071 ሽህ 571 ዶላር፣ መድሃኒቶች 394 ሚሊዩን 700 ሽህ 125 ዶላር፣ ሳሙናና ቅባት ነክ
ምርቶች 49 ሚሊዩን 869 ሽህ 541 ዶላር እንዲሁም ትንባሆ/ሲጋራ 10 ሚሊዩን 578 ሽህ 082 ዶላር
ከአጠቃላይ የገቢ ንግድ ድርሻ እንደሚሸፍን ከሠንጠረዥ ሦስት ላይ ማስታዋል ይቻላል፡፡
በ2012/13እኤአ አጠቃላይ የኢትዩጵያ የገቢ ንግድ፣947,503,931 ሲደመር 1,352,755,621 ይሆናል
10,826,259,552 የአሜሪካ ዶላር የውጭ ምንዛሪ ከፍለን ወደ ሃገር ውስጥ ያስገባንው ምርቶች ናቸው፡፡
የኢትዩጵያ የንግድ ሚዛን ፡- ማለት አጠቃላይ የሃገሪቱ የውጭ ንግድ እቃዎች ዋጋ እና አጠቃላይ
የሃገሪቱ የገቢ ንግድ እቃዎች ዋጋ ልዩነት የንግድ ሚዛን ኪሳራ ያሳያል፡፡ በ2012/13እኤአ አጠቃላይ
የኢትዩጵያ የገቢ ንግድ፣10,826,259,552 የአሜሪካ ዶላር ሲቀነስ የኢትዩጵያ የውጭ ንግድ፣ (3 ቢሊዩን
444 ሚሊዩን 562 ሸህ 6መቶ 26 የአሜሪካ ዶላር) ይሆናል 7,381,696,926 የአሜሪካ ዶላር የንግድ
ሚዛን ልዩነት በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ይስተዋላል፡፡ እንደ ኢትዩጵያ ያሉ ደሃና ርሃብተኛ ሃገራት ለቅንጦት
እቃዎች፣ ለህወኃት/ኢህአዴግ ሹማምንቶች መንደላቀቂያ ቪኤይት መኪናዎችና ልዩ ልዩ ተሸከርካሪዎች
ግዚ (1 ቢሊዩን 126 ሚሊዩን 367 ሽህ 159 ዶላር፣ ለመጠጥ(ውስኪ፣ኮኛክ ወዘተ፣) 14 ሚሊዩን ዶላር፣
ለሲጋራ 10 ሚሊዩን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ከፍለን ወደ ሃገር ውስጥ ለገዥዎቻችን ለህወኃት የጦር
አበራዞች መንግስትና ሚኒስትሮች የክልል ሲቪል ጦር አበጋዞች የማይጠግብ ከርስ በየአመቱ የሌለንን
የውጭ ምንዛሪ እንከፍላለን፡፡ በ2012/2013እኤአ እስከ 2017/2018እኤአ አመታት ያለው አጠቃላይ
የሃገሪቱ የውጭ ንግድ እቃዎች ዋጋ እና አጠቃላይ የሃገሪቱ የገቢ ንግድ እቃዎች ዋጋ ልዩነት የንግድ
ሚዛን ኪሳራ የትለሌ መሆኑን ለማወቅ ነብይ መሆን አይጠይቅም፡፡ በተካታታይ ከ2016/ 2017 አመታት
እየጨመረ በመሄድ ሃገሪቱ የብድር ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም በማጣት የተነሳ የመንግሥታዊ ዘርፍ
የሆኑትን ድርጅቶች የአየር መንገድ፣ ቴሌኮም፣የንግድ መርከብ፣ የባቡር ኮርፖሬሽን፣ ወዘተ ፕራይቬታይዝ
ለማድረግ ተገደድን፡፡
የባሌ ጎባና የሱማሌ ህዝብ እልቂት ፈፃሚዎች ለፍርድ ይቅረቡ!!!
መቐለ የመሸገው ፀረ-ዲሞክራሲ ኃይል በትግራይ ህዝብ ይገረሰሳል!!!
የሱማሌ ክልል መሪ አብሊ ኤሌ ተገርስሶል፣ የትግራይ ሙስኛ ሹማምንት ለፍርድ ይቅረቡ!
ከህግ በላይ ማንም ሰው መሆን አይችልም!!!
ምንጭ፣
{1} Made in Africa Dr. Arkebe Equbaye
{2} የኢትዮጵያ ሕገ-መንግሥት
{3} የካቲት 4 ቀን 2010ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ
{4} የካቲት 4 ቀን 2010ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ

(AUGUST 10, 2018)
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ከአራት ቢሊዮን ብር በላይ የወጣበት የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ አምራቾችን ይጠባበቃል 10
October 2018 e k' €K6

በመጀመርያው ምዕራፍ የግንባታ ሒደት በ102 ሔክታር መሬት ላይ ያረፈው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣
የውጭ አምራቾችን እየተጠባበቁ የሚገኙ 19 የማምረቻ ሕንፃዎችና ሌሎች መሠረተ ልማቶች በ4.1
ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነቡበት ትልቅ ማምረቻ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር)፣
እንዲሁም የኢኮኖሚ ዕቅድ ክትትልና ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትርና የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት
ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ አርከበ ዕቁባይ (ዶ/ር) እንደገለጹት፣ በአዳማ የተገነባው የኢንዱስትሪ ፓርክ
አዲስ አበባን ከጂቡቲ፣ እንዲሁም አዲስ አበባን ከአሰብ ወደብ የሚያገናኝ በንግድ ኮሪደሯ አዳማ ከተማ
የተገነባ የኢንዱስትሪ መሠረተ ልማት ነው፡፡ ይህም ሆኖ እንደ ሐዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ በርካታ የውጭ
ኩባንያዎች ቀድመው አልገቡበትም፡፡ እስካሁን ሊጠቀሱ የሚችሉት አንቴክስ ቴክስታይልና ቻርተር
ቬንቸርስ አፓረል ኢትዮጵያ የተባሉ የስፔንና የሆንግ ኮንግ ሁለት ኩባንያዎች ናቸው፡፡ ዋይኬኬ የተባለ
የጃፓን ኩባንያ በተጓዳኝ የጨርቃ ጨርቅ ምርቶች ላይ እንደሚሰማራ ይጠበቃል፡፡ እሑድ መስከረም 27
ቀን 2011 ዓ.ም. በይፋ በተመረቀው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ
አህመድ (ዶ/ር)፣ የቻይና አምባሳደር ታን ጂያን፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መገርሳና
የኮርፖሬሽኑ የቦርድ ሰብሳቢ አርከበ ዕቁባይ (ዶ/ር) ይታያሉ፡፡
በአዳማ ግንባታው በከፊል የተጠናቀቀውና የመጀመሪያውን ምዕራፍ 19 የማምረቻ ሕንፃዎችን
በማጠናቀቅ ለሥራ ያዘጋጀው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ከ147 ሚሊዮን ዶላር ያላነሰ ወይም ከአራት
ቢሊዮን ብር በላይ የጠየቀ ቢሆንም፣ እስካሁን በፓርኩ ለማምረት ዝግጅት መጀመራቸው የተገለጸው
ሁለት የውጭ ኩባንያዎች ብቻ ናቸው፡፡
እሑድ መስከረም 27 ቀን 2011 ዓ.ም. በጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አሕመድ (ዶ/ር)፣
(
በኦሮሚያ ክልል
ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መገርሳ፣ በአማራ ክልል ፕሬዚዳንት፣ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ በኢኮኖሚ ዕቅድ
ክትትልና ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትርና በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢ አርከበ
ዕቁባይ (ዶ/ር) እንዲሁም በሌሎችም ባለሥልጣናት የተመረቀው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ልክ እንደ
ሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዘመናዊ የግንባታና የመሠረተ ልማት ዝርጋታን የተከተለ አሠራር
እንደተተገበረበት አርከበ (ዶ/ር) ገልጸዋል፡፡
የፓርኩ ጠቅላላ የመሬት ስፋት 2,000 ሔክታር መሬት የሚሸፍን ቢሆንም፣ መጀመሪያው ምዕራፍ
ፓርኩ ግንባታ ከሚከናውንበት 365.5 ሔክታር ውስጥ በ102 ሔክታር ላይ የተገነቡ 19 የማምረቻ
ሕንፃዎች ለሥራ ዝግጁ መሆናቸው ታውቋል፡፡ ይሁን እንጂ እስካሁን በሕንፃዎቹ ውስጥ ለማምረት
ዝግጅት መጀመራቸው የተነገረላቸው የስፔኑ አንቴክስ ቴክስታይል፣ የሆንግ ኮንጉ ቻርተር ቬንቸርስ
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አፓረል ኢትዮጵያ እንዲሁም ዋይኬኬ ኮርፖሬሽን የተሠራው የጃፓን የአልበሳት ተጓዳኝ አካላት አምራች
ኩባንያ ዝግጅት እያደረጉ ከሚገኙት ውስጥ ይጠቀሳል፡፡ ምንም እንኳ የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ
በ2,000 ሔክታር መሬት የሚያካልል ግዙፍ የኢንዱስትሪ ፓርክ ይሁን እንጂ እንደ ከዚህ ቀደሞቹ
ፓርኮች በርካታ የውጭ አምራቾችን ለመሳብ የሚጠባበቅ መሆኑ እየታየ ነው፡፡ መንግሥት ይፋ
ያደረጋቸው ኩባንያዎች ከላይ የተጠቀሱት ቢሆኑም፣ በፓርኩ ክልል ውስጥ የራሳቸውን ማምረቻ
ሕንፃዎች በመገንባት ሒደት ላይ የሚገኙ ኩባንያዎች መኖራቸው አልቀረም፡፡
ጂያግሱ ሰንሻይን ውል ቴክ ስታይል የተሰኘውና የሱፍ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት አምራቹ የቻይና
ኩባንያ የራሱን ፋብሪካ ለመገንባት 80 ሔክታር መሬት መረከቡንና ሥራ መጀመሩን ያስታወቀው
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን መግለጫ፣ ኩባንያው በኢትዮጵያ ለሚያከናው ነው የምርት
ተግባር ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ መመደቡንም አስታውቋል፡፡ ሰንሻይን ግሩፕ በቻይና
ከሚታወቅባቸው የአልባሳት ምርቶቹ መካከል፣ ለቻይና ብሔራዊ የክብር ዘብ የሚያዘጋጃቸው ሦስት
ዓይነት ወታደራዊ የደንብ አልባሳት በተቋሙ ለሕዝብ ዕይታ ቀርበው ከሚጎበኙት ውስጥ ይጠቀሳሉ፡፡
ኪንግደም ሊነን ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ በቻይናው ኪንግደም ሆልዲንግስ ኩባንያ ሥር የሚተዳደረው
ሌላኛው የቻይና ሆንግ ኮንግ ኩባንያም በ32 ሔክታር መሬት ላይ የማምረቻ ፋብሪካ፣ በአዳማ
ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ እየገነባ እንደሚገኝ ተጠቅሷል፡፡ ይህ ኩባንያ በተለይ በኒለን ምርቶቹ
የሚታወቅ ቢሆንም፣ በክር አምራችነቱ ትልቅ ቦታ አለው፡፡ ዋይኬኬ ግሩፕ የተሰኘው የጃፓን ኩባንያ
በአንፃሩ የተጓዳኝ ምርቶች ላይ የተሠማራ ኩባንያ ነው፡፡ በዚፕ አምራችነቱ ሰፊ ዕውቅና ቢያተርፍም፣
በሌሎችም የፕስቲክና የአርክቴክቸር ምርቶቹ ሰፊ ገበያ እንዳለው የኩባንያው ድረ ገጽ ላይ የሠፈሩ
መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
እንዲህ ያሉ ኩባንያዎች መምጣታቸው ቢጠቀስም እነዚህ ግን በ2,000 ሔክታር መሬት ላይ
ለሚንሰራፋው የኢንዱስትሪ ፓርክ ከሚጠበቁት ኩባንያዎች አኳያ ግን በርካቶች ገና እንደሚመጡ
አመላካች ነው፡፡
ይህም ሆኖ የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ለ25 ሺሕ ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል እንደሚያስገኝ የገለጹት፣
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ወ/ሪት ሌሊሴ ነሜ ፓርኩ ዘመናዊ
የፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ሥርዓት እንደተገነባለትም አስታውቀዋል፡፡ የተገነባው የፍሳሽ ማጣሪያ 11
ሺሕ ሜትሪክ ኩብ ፍሳሽ እንደሚያጣራ ጠቅሰዋል፡፡ በግንባታ ላይ የሚገኙ ስድስት ፓርኮች እንዳሉና
እስካሁንም አምስት ፓርኮች ሥራ እንዲጀምሩ መደረጋቸውን ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ጠቅሰዋል፡፡
በኢንዱስትሪ ፓርኮች የግንባታ ሒደት በተለይም በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ሒደት የተለየ
የግንባታ ፍጥነት እንዲተገበር በማድረግና በአሥር ወራት ገደማ የፓርኩ የመጀመሪያ ምዕራፍ ሙሉ
በሙሉ ተጠናቆ 37 የግንባታ ሕንፃዎች ዕውን የተደረጉበት ሒደት ይታወሳል፡፡ የቅርብ ክትትል
በማድረግ ሥራውን የመሩት አርከበ (ዶ/ር) በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና
በሌሎችም ከፍተኛ ኃላፊዎች ዘንድ ከኢሕአዴግ ያልተመለደ ሙገሳ ተችሯቸው እንደነበር ይታወሳል፡፡
በአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ የምረቃ ሥነ ሥርዓትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ (ዶ/ር) ይህንኑ
ደግመውታል፡፡ አርከበ (ዶ/ር) ለፖለቲካ አሻጥር ጊዜ የሌላቸው፣ በሳምንት ሰባት ቀናት ያለ ዕረፍት
የሚሠሩ ምርጥ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው በአደባባይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነግሮላቸዋል፡፡
አርከበ (ዶ/ር) በንግግራቸው ከሐዋሳው ባሻገር፣ የቦሌ ለሚ ቁጥር 1፣ የመቀሌ፣ የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ
ፓርኮችና ቀደም ብሎም የአይሲቲ ፓርክ የተሰኘውና በኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን መስኮች በተለይም
በሶፍትዌርና ሃርድዌር ምርቶች ለሚሠማሩ ወጣቶች ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ የሚታሰበው ፓርክ
እስካሁን ከተገነቡት መካከል ይጠቀሳል፡፡ ይሁንና አዳማን ጨምሮ በዚህ ዓመት ብቻ ሰባት ፓርኮች
ማለትም የድሬዳዋ፣ የቂሊንጦ ፋርማሲውቲካል፣ የቦሌ ለሚ ቁጥር ሁለት፣ የጅማ፣ የባህር ዳርና የደብረ
ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ሥራ እንደሚገቡ አርከበ (ዶ/ር) አስታውቀዋል፡፡ እንደ አርከበ (ዶ/ር)
የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻውን አንድ ቢሊዮን ዶላር የወጪ ንግድ ገቢ ማስገኘት የሚችልና ከግዙፍ
ፓርኮች ውስጥ የሚመደብ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ አርከበ (ዶ/ር) እንዳስታወቁት፣ በአዳማ
የተገነባው ፓርክ ከአዲስ አበባ ጂቡቲ ለሚያልፈው ብቻም ሳይሆን ወደ አሰብ ወደብ ለሚያመራው
የንግድ እንቅስቃሴ አዳማ ዋነኛዋ የንግድ ኮሪደር ስለመሆኗ ጠቅሰዋል፡፡ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ
ለማ መገርሳም የፓርኩ ግንባታ በአቅራቢያው ለሚገኘው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
የምርምርና የጥናት ማዕከል በመሆን ማገልገል እንደሚችል ጠቅሰዋል፡፡
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ምዕራፍ {23}
‹‹ የአርከበ ሱቅ፣ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች በቻይና የተበላ እቁብ!!!››

“Made in Africa’’ or “Mad in Africa’’ Dr. Arkebe Equbaye (ክፍል ሁለት)
‹‹በአፍሪካ የተሠራ!!!›› ወይስ ‹‹በአፍሪካ ያበደ!!!››
የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ግንባታ ቆሞ ቀሪው ገንዘብ የገቢ ንግድ የሚተኩ የኢንዱስትሪዎች
(Import Substitution Industrialization (ISI) ላይ ቢውል የተሸለ ይሆናል የሚል እምነት አለን
ይሄንንም የምጣኔ ኃብት ጠበብት በአጭር ጊዜት ውስጥ አጥንተው እንዲተገብሩ ዶክተር አብይ አህመድ
በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ወደ ተሸለ ውጤት ማምጣት ይቻላል እንላለን፡፡Import Substitution
Industrialization (ISI) is a trade and economic policy which advocates replacing
foreign imports with domestic production. ISI based on the premise that a
country should attempt to reduce its foreign dependency through the local
production of industrialized products. (Wikipedia)
{2} ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ተግዳሮቶች፣
{2.1} የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለውጭ ዜጋ ኢንቨስተሮች የተገነባ የወያኔ መንግሥት ስጦታ ሲሆን በግሉ
ዘርፍ የተሰማሩ የሃገር ውስጥ ባለኃብቶን ያላሳተፈ ነው፡፡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለባለኃብቶች ወይም
ለህዝብ በአክሲዮን እንዲሸጡ ቢደረግ የህዝብ የባለቤትነት ስሜት ከፍተኛ ይሆን ነበር፡፡
{2.2} በኢንዱስትሪል ፓርኮች ኮንትራት ስምምነት መሠረት ሼድ ሬንት (ኪራይ)፣ ፓርክ ኦፕሬሽን ኤንድ
ማኔጅመነንት ኮንትራት (የፓርክ ኦፕሬሽንና የአስተዳደር ኮንትራት ውል)፣ ዜሮ ሊኪውድ ዲስቻርጅ
(ዜሮ የፈሳሽ ፍሰት አስተዳደር) እና ሲወሬጅ ስርቪስ (የፍሳሽ አገልግሎትን) ጭምር ያካትታል፡፡
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሼድ መሥሪያ አስር ቢሊዮን ዶላር ማውጣት የሃገሪቱ ኢኮኖሚ በእዳ መዝፈቅ
ስለሚሆን ቀሪዎቹ እንዳይሠሩ የአዋች ጥናት እንዲካሄድ የዶክተር አብይ መንግሥት ምሁራኖችን
ማስጠናት ይኖርባቸዋል እንላለን፡፡
{2.3} ኢንዱስትሪል ፓርኮች የጥሬ ዕቃዎች ግብዓቶች 75 በመቶ ከውጪ ሃገር ስለሚገቡ የውጪ ምንዛሪ
ያስፈልጋቸዋል፣ ስለዚህ የሚያስገኙት የውጭ ምንዛሪ ገቢ ዝቅተኛ ነው፡፡ ከባህር ማዶ የሚመጣ የጥሬ
ዕቃዎች ግብዓቶች ውስጥ ኬሚካሎች፣ መለዋወጫ ዕቃዎች የቀለም ፋብሪካዎች፣ የጎማ ፋብሪካዎች
የወረቀት ፋብሪካዎች፣ የእምነበረድና ቴራዞ አምራቶች ፋብሪካዎች፣ ጠርሙስና ብርጭቆ ፋብሪካዎች፣
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የአልሙኒየም ሰልፌትና ሰልፊክ አሲድ፣ የጅብሰም ቦርድ፣ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የጥሬ ዕቃዎች
ግብዓቶች በውጭ ምንዛሪ ተገዝተው የሚገቡ በመሆኑ አዋጭና ዘለቄታዊ ቀጣይነት ያላቸው ያልሆኑ
ጥገኛ ፋብሪካዎች በመሆናቸው የኢንዱስትሪል ፓርኮች አስተማማኝ አይደሉም እንላለን፡፡
{2.4} የኢንዱስትሪል ፓርኮች ውስጥ የተገጠሙ ጊዜያቸው ያለፈባቸው የቻይና፣ ቱርክ፣ አረብ አገራቶች
ማሽኖች በዓለም ዓቀፍ ንግድ ተወዳዳሪ እንድንሆን አያደርጉንም፣ ፋብሪካዎቹ በጥራት፣ በብዛት፣
በዓይነት ምርት ለማምረትና ለዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ሆኖ ገበያ ለማግኘት አይችሉም፡፡
{2.5} የመሠረተ ልማት አለመሞላት መብራት፣ ውኃ፣ መንገድ፣ ወዘተ ተደጋጋሚ ችግሮች የምርት ሂደቱን
ማስተጎጎልና የቢሮክራሲ ውጣ ውረድ፣
{2.6} ኢንዱስትሪል ፓርኮች የተገነቡ ፋብሪካዎች የሃገር በቀል ፋብሪካዎችን በተለይ የጫማ ፋብሪካዎች
የሶል ሪቤል ፓተንት ራይት ቻይና ሰርቆ ምርቶቹን ያመርታል፣ የሃገር ባህል የሽመና ፋብሪካዎች ልዮ ልዩ
ሃገር በቀል ዲዛይኖች የእጅ ሥራዎች የሆኑ የጥልፍ ሥራዎች በቻይና ተሰርቀው የፋብሪካ ውጤት
የሆነው ‹‹ሽፉን››# ሀገር ውስጥ በመሸጥ ሃገራዊው የሃገር ጥበብ ሥራ በእንጭጩ እንዲቀጭ ተደርጎል፡፡
የወያኔ መንግሥት ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ጥበቃ አላደረገላቸውም፡፡
{2.7} ኢንዱስትሪል ፓርኮች የተባለውን ያህል የሥራ ዕድል አልፈጠሩም፣ ብዙ ሠራተኞች አልቀጠሩም፣
የሠራተኛ ደህንነት አልተጠበቀም፣ የሠራተኛ ማህበራት የማቆቆም መብት አልተጠበቀም፣ ወዘተ
ጥናታዊው ፁሁፍ በሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ ያተኩራል፡፡
{2.8} የኢንዱስትሪ ዞኖቹ፣ በፋብሪካቸው በጥራት፣ በብዛትና በዓይነት አምርቶ ወደ ውጪ በመላክ የገቢ
ንግድ ገቢ ለማሳደግ ላይ ብቻ ያተኮሩ በመሆናቸውና የገቢ ንግድ ምርቶችን (Import substitution)
ሃገር ውስጥ ለማምረትና ለመተካት የሚያስችል ብሎም የውጭ ምንዛሪን የማስቀረት ስልት ላይ
ጥናታቸው ያላተኮሩ በመሆኑ ከጅምራቸው በኪሳራና በውጭ ምንዛሪ እጦት ለመስራት እንዳይችሉ
ተገደዋል፡፡
{3} ፍብሪካዎችና ማሽነሪዎች ሁኔታ፣ ኢንዱስትሪል ፓርኮች ውስጥ ከቻይና፣ ቱርክ፣ ህንድ ወዘተ
ሃገራችን መጥተው የሚገጠሙት ፋብሪካዎችና ማሽነሪዎች በሙሉ ፣ ከተፈበረኩ ጊዜ ያለፈባቸው
ማሽነሪዎች ማለትም በምርታማነት፣ በጥራትና በብዛት በማምረት አዋጭ ባለመሆናቸው የተነሳ ለአንድ
ምርት ወጪ ከፍተኛ መሆን፣ በሃገራቸው ውስጥ ተወዳዳሪ መሆን ያልቻሉና ከውድድር የወጡ
ፋብሪካዎችና ማሽነሪዎች ወደ ሦስተኛው ዓለም መጥተው ይሸጣሉ፣ ይገጠማሉ፡፡
በኢትዮጵያ
ኢንዱስትሪል ፓርኮች የተገጠሙት ፋብሪካዎች፣ የጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ የቆዳና ጫማ አልባሳት፣
የመድኃኒት ፋብሪካ፣ የሞባይል መገጣጠሚያ፣ ወዘተ ለዚህ ማስረጃ ናቸው፡፡ ዓለም ዓቀፋዊ ትስስር/
ግሎባላይዤሽን የካፒታሊዝም ርዕዬተ ዓለም አራማጆች አንዱ ኢኮኖሚስት ጆሴፍ ሹምቲተር (Joseph#
Schumpeter) ይባላሉ፡፡ የኦስትሪያ የገንዘብ ሚኒስተር እና የሐርቨርድ ዮኒቨርሲቲ መምህር የነበሩ
ናቸው፡፡ ፕሮፌስር ጆሴፍ ሹምቲተር ‹‹ካፒታሊዝም፣ ሶሻሊዝም ፅንሰ ሃሳብ የተመሠረተው (creative#
destruction) በማጥፋት የፈጠራ ችሎታ የለውጥ ሂደት ላይ የተመረኮዘ ነው ይላሉ፡፡ አሮጌውን
የማጥፍትና የማውደም የፈጠራ ችሎታ የተመሠረተው ቀጣይነት ባለው የለውጥ ሂደት ቀለበት ውስጥ
አሮጌና ዝቅተኛ ብቃት ያላቸው ምርቶችና አገልግሎት ሰጪ የፋብሪካ ምርቶች እየተወገዱ በየጊዜው
በአዲስና ዘመናዊ ምርቶችና አስተማማኝ ብቃት ባላቸው አገልግሎት ሰጭ እቃዎች መተካት አለባቸው፡፡
በዚህ የለውጥ ቀለበት ውስጥ አሮጌዎቹ በአዲሶቹ በቀጣይነት እየተተኩና እየተለወጡ የሚሄዱበት
የለውጥ ሂደት ነው››# ይላሉ፡፡ ሌላው ኢኮኖሚስት አንዲ ግሩቨ (Andy Gyaove) የኢንቴል ሊቀመንበር
ሲሆኑ በእውቁ መፅሃፋቸው ‹‹# ህይወት በሲሊካን ሸለቆ››# (Life# in# Silicon# Valley)# ውስጥ እንደገለፁት
በዓለም አቀፋዊ ትስስር የካፒታሊዝም ዘመን (Only# the# paranoid# survive)# ከጤናማው መንገድ
ውጪ የሚሰሩና የሚያስቡ በብቸኝነት የሚኖሩበት ዓለም ሲሆን ይህም ዘመን ግሎባላይዤሽን
የካፒታሊዝም የዓለም አቀፍ የንግድ ሥርዓት ነው ይላሉ፡፡ እንደ አንዲ ግሩቨ አመለካከት በዘመናችን
የኢንዱስትሪ እድገት ለውጥ በአዲስ ግኝቶችና የፈጠራ ችሎታ በመታገዝ በፈጣን መንገድ መቀያየርና
መለዋወጥ የቀን ተቀን ክስተት ሆኖል፡፡ እድሜ ለሳይንና ቴክኖሎጅ አብዬት የዘመናችን አዲስ ግኝቶችና
የፈጠራ ችሎታ መሽቶ ሳይነጋ፣ በፍጥነት አዲሱ አሮጌ ሆኖ በሌላ አዲስ ምርት የሚተካበት ዘመን
ደርሰናል፡፡ ኦሪቱ በአዲስ እየተተካ የሚጎዝበት የለውጥ ቀለበት ውስጥ ነን ዛሬ አዲስ የተፈበረከ ምርት
ነገ እንደ አሮጌ ቁና ሲጣል የሚስተዋልበት ዘመን ላይ ደርሰናል፡፡ በእርግጥ ከጤናማው መንገድ ውጪ
የሚሰሩና የሚያስቡ በብቸኝነት የሚኖሩበት ጊዜ ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች ብቻ ሁሌ በቀጣይነት
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ከበስተጀርባቸው እያስተዋሉና እየተመለከቱ ማነው በአዲስ ግኝትና የፈጠራ ችሎታው እኛን ለማጥፋትና
ለማውደም የተዘጋጀው እያሉ ዘወትር በማየትና በማሰብ ከማንም በፊት አንድ እርምጃ ወደፊት
በመቅደም የሚጎዙ ብቻ ናቸው ለመኖር የሚችሉት ይላሉ፡፡ እንደነዚህ ያሉ አገሮች ናቸው ማለትም
ካፒታሊዝም በፍጥነት፣ ብቃት የሌላቸውን ፋብሪካዎች እንዲያጠፎቸው እንዲሁም መወዳደር ያልቻሉ
ፍብሪካዎች እንዲጠፉ በማድረግ መዋዕለንዋዮን ነፃ በማውጣትና በዘመናዊ አዲስ ግኝት ላይ መዋዕለ
ነዋያቸውን ኢንቨስት በማድረግ ብቻ በዳግማዊው ዓለም ዓቀፋዊው ትስስር ዘመን ውስጥ መኖርና
መሳተፍ የሚችሉት፡፡ በዚህ ዘመን በመንግሥታቸው የሞግዚትነት ጥበቃና እንክብካቤ የሚመኩ
ፍብሪካዎች፣ ከዘመኑ አሮጌውን የማጥፋትና የማውድም የፈጠራ ችሎታ እየተመቱ በኃላ ቀርነትና
በጭራነት የመኖር ህልውና ይኖራቸዋል ይላሉ፡፡ ይህ ዓለማችን የምትገኝበት የልእለ ኃያላን ካፒታሊስት
አገሮች የሳይንስና ቴክኖሎጅ የውድድር ሥርዓት ነው፡፡ የወያኔ ልማታዊ መንግሥት የኢፈርትና ሜቴክ
ፋብሪካዎች ዕድል ከዚህ የዘለለ እንደማይሆን እንተነብያለን፡፡ በተመሳሳይ የኢንዱስትሪ መንደር ሼድ
ግንባታ ቆሞ ከፖለቲካ ድግምት ውጪ፣ ዳግም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው እንዲጠና የዶክተር አብይ
አህመድ መንግሥትን እናሳስባለን፡፡
{4} የጥሬ እቃ ግብዓት አቅርቦትና የውጪ ምንዛሪ ጥያቄ፣ ‹‹በውጪ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት
ምርታማነታቸው እንዳሽቆለቆለና ህልውናቸው አደጋ ውስጥ እንደገባ የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓት
አምራቾች ኢንዱስትሪ ገልፀዋል፡፡››3 (4.1)የእምነበረድና ቴራዞ አምራቾች ማሽነሪዎች በብዛት
እንደሚጠቀሙና ለማሽኖች መለዋወጫ መግዣ የሚሆን የውጭ ምንዛሪ በማጣት መቸገራቸውን
ገልፀዋል፡፡ (4.2)የሆራይዘን አዲስ ጎማ ፋብሪካ ኩባንያ ለሚያስመጣቸው ግብዓቶች የሚውል የውጭ
ምንዛሪ በማጣቱ በተወሰኑ የጎማ ምርቶች ላይ ብቻ እንዲያተኩር ተገዶል፡፡ (4.3)የቀለም ፋብሪካ
ባለቤቶች ግብዓቶች ለማስገባት የውጭ ምንዛሪ በማጣታቸው ምርት በማቆም ላይ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
(4.4)ጎዳ ጠርሙስና ብርጭቆ አክሲን ማህበር፣ አቶ ኪሮስ አብርሃ ኩባንያው ወደ ምርት ለመግባት
ዝግጅቱን ካጠናቀቀ ከአንድ ዓመት በላይ ቢሆንም በውጭ ምንዛሪ ዕጦት ምክንያት ወደ ምርት መግባት
እንዳልቻሉ ገልጸዋል፡፡ (4.5)የአዋሽ መልካሳ አሉሙኒየም ሰልፌትና ሰልፈሪክ አሲድ አክሲዮን ማህበር
ፋብሪካው የውኃ ማጣሪያ ኬሚካል ሰፊው ህዝብ የሚጠጣዉ ዉኃ የሚታከመው ፋብሪካው
በሚያመርተው ኬሚካል በመሆኑ እንደ መድኃኒት የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል አቶ ተሸመ
ተሰማ ይላሉ፡፡ (4.6)የፈሙ ኢንዱስትሪያል ኩባንያ፣ የጅብሰም ቦርድ አምራች ሲሆን 85 በመቶ ድንጋይ
ተፈጭቶ የሚገኝ ምርት ነው፡፡ ፋብሪካቸው ምርት በማቆረጡ ከውጭ ጅብስም ቦርድ በውጭ ምንዛሪ
ተገዝቶ እየገባ ነው፡፡ ሰለዚህ ድንጋይ ሰብስበን በዶላር እያስገባን ነው፡፡ብለዋል አቶ ዳንኤል ወንድሰን፡፡
(4.7) በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪል ፓርኮች የተገጠሙት ፋብሪካዎች፣ የጥሬ እቃ ግብዓት አቅርቦትና
የውጪ ምንዛሪ ጥያቄዎች አላባሩም የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኬሚካሎች፣ የቆዳና ጫማ አልባሳት
ሶልና ኬሚካል፣ የመድኃኒት ፋብሪካዎች ኬሚኮሎች፣
የሞባይል መገጣጠሚያ ፋብሪካዎች
መለዋወጫዎች፣ ወዘተ ለዚህ ማስረጃ ናቸው፡፡ ኢንዱስትሪል ፓርኮች የውጭ ምንዛሪ ያመጡልናል
ተብለው ልዮ ልዮ ጥቅማ ጥቅሞች በማግኘት የተቆቆሙ ሲሆን በአጭር ጊዜ የውጭ ምንዛሪ
ያመጡልናል ተብሎ ተገልፆ ነበር ሆኖም የውጭ ምንዛሪ ጠያቂዎች ሆነው አረፉት፡፡ ኢንዱስትሪል
ፓርኮች ያለ አንዳች ጥናት ለወያኔ የፖለቲካ ፍጆታና ለልማታዊ መንግሥት የሁለት አሃዝ እድገት
ፕሮፓጋንዳ ተረፈ ወሬ የተመሠረቱ በመሆናቸው በምሁራን ዳግማዊ ጥናት ያሻቸዋል እንላለን፡፡ በጥሬ
ዕቃ ግብዓት እጥረት የተነሳ በሃገሪቱ ውስጥ ብዙ ፋብሪካዎች የምርት አቅማቸው ቀንሶል፣ ሠራቶች
ተቀንሰዋል፣ ለኪሳራ ተዳርገዋል አንዳንዶቹም ተዘግተዋል፡፡ የግንባታው ዘርፍ የተሰማሩ ካንፓኒዎች ከ80
እስከ 85 በመቶ ከስረዋል ወድቀዋል በዚህም የተነሳ እስከ መቶ ሽህ ሰዎች የሥራ ዕድላቸው ተዘግቶል
ተባረዋል፡፡ በተመሳሳይ የሸማቾች የአላቂ ሸቀጦችና ምርቶች የዋጋ ግሽበት ከዕለት እለት መጨመር
ህብረተሰቡን አስመርሮታል፡፡ ስለዚህ የኢንዱስትሪ ዞኖች ግንባታ ያለ በቂ ጥናት የተሠራ በመሆኑ ዳግም
እንዲጠናና በቀጣይነታ ከተሠሩት የኢንዱስትሪ መንደሮች ተምረን ወደፊት ለመስራት ለታቀዱት
እርምት ማድረግ የምሁራን የጥናት ውጤት መሆን ይገባዋል እንላለን፡፡
{5} የኃልዬሽና የፊትዬሽ የምርት ግብዓትና አቅርቦት ትስስር አለመኖር፣ (Backward and Forward
linkage) የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ የሚመረተው የጥጥ ምርት ለጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ግብዓት በመሆን፣
የስንዴ ምርት ለፓስታና መኮረኒ ፋብሪካዎች ግብዓት፣ የገብስ ምርት ለቢራ ፋብሪካዎች ግብዓት፣
የማዕድን ዘርፍ የብረት ኦር ማዕድን ለብረት ፋብሪካዎች ግብዓትነትና የከሠል ምርት ለሲሚንቶ ፋብሪካ
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ግብአት የኃልዬሽና የፊትዬሽ የምርት ግብዓትና አቅርቦት ትስስር አለመኖር ለውጭ ምንዛሪ ወጪ
ይዳርጋል፡፡ የኢንቨስትመንት ጥናቶች የኃልዬሽና የፊትዬሽ የምርት ግብዓትና አቅርቦት ትስስር ላይ
የተመሠረተ አዋጭ ጥናት ባለመኖሩ ምክንያት ሁሉም የኢንዱስትሪ ዞኖች የተመሠረቱ ፋብሪካዎች
ለውጭ ምንዛሪ ርሃብ ሲያዛጉ ይስተዋላሉ፡፡
{6} የኢትዮጵያ ባንኪንግ ኢንዱስትሪና የውጭ ምንዛሪ አሰጣጥ ኢፍህታዊነት፣ ‹‹ባንኮቹ የብድርም ሆነ
የውጭ ምንዛሪ አቅርቦታቸውን ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ በአብዛኛው በአንድ ኢኮኖሚዊ
መደብ ውስጥ ለሚካተት ከፍተኛ ባለሃብት ብቻ እያበደሩ ይገኛሉ፡፡ በዚህም ምክንያት አንዳንዶች
ባንኮች ጥቂት ባለሃብቶች ገቤውን እንዲቆጣጠሩና ብቸኛ የገቤ ዋጋ ወሳኝ እንዲሆኑ ዕድሉን እያመቻቹ
ሲሆን፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በሚቆቆሙበት ጊዜ ከፍተኛውን ድርሻ ለወሰዱ ባለቤቶቻቸውና አጃቢ አገልጋይ
ስለሆኑ የውጭ ምንዛሪና ብድር ላይ አርቴፊሻል እጥረት በመፍጠር አብዛኛውን ማህበረሰብ ከባንኮቹ
ተጠቃሚነት እንዲገለል አድርገዋል፡፡ የባንኪንግ ኢንዱስትሪው ሠራተኛ ከመቅጠር ጀምሮ እድገትና
ዝውውር፣ እንዲሁም ብድርና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ማእከል ያደረገው በአብዛኛው በጥቅም ትስስርና
በብሄር ተወላጅነት ላይ ተመስርተው ስለሆነ፣ አዳዲስ ባንኮች ኢንዱስትሪውን ሲቀላቀሉ ገና
ከምስረታቸው ጀምሮ ብሄር ተኮር ወይም ሃይማኖትን ማዕከል እንዲያደርጉ አስገድደዋቸዋል፡፡
ይህ ጉዳይ በባንኪንግ ኢንዱስትሪው ውስጥ ጊዜዊ ጥቅም የሚያስገኝ ስትራቴጅ ቢመስልም፣
ለዘለቄታው ግን ከፍተኛ ሥጋት የሚደቅን መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ ገለልተኛ የሆነው
ማህበረሰብና በተለይ ደግሞ የአገሪቱን አጠቃላይ ቁጠባ በማሳደግም ሆነ ከአፈር ጋር ታግሎ የውጭ
ምንዛሪ ከሥር ከመሠረቱ ለማመንጨት ምክንያት በመሆን በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ተሳትፎ
የሚያደርገው አርሶአደር፣ ከብድር ሥርኣቱም ሆነ ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦቱ ፍፁም የሚያገል ነው፡፡
በዚህም ምክንያት በሀብትና በድህነት መካከል እየተፈጠረ ላለው ከፍተት መንስዔ ከመሆናቸውም በላይ፣
የገንዘብ ዝውውርን በማጥበብ ባንኮች ምን ያህል መሰናክል እየፈጠሩ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡››4
ብለው ይሞገታሉ ዘይደግም ይትባረክ ምሥጋናው፡፡ የውጭ ምንዛሪውን የሚያመነጨው የግብርናው
ክፍለ ኢኮኖሚ የተሠማራው ገበሬ ሲሆን ምንም አስተዋፅኦ ያላበረከቱት ይቀራመቱታል፡፡ በውጭ ንግድ
ገቢ ከፍተኛውን፣ የውጭ ምንዛሪው ያስገኘው ህዝብ የመጀመሪያ ተጠቃሚ መሆን ይገባዋል፣ ለህዝብ
ጥቅም የሚውሉ የሰውና የእንሰሳት መድሃኒቶች፣ የግብርና ግብዓቶች ማዳበሪ ፀረ አረምና ጸረ ተባይ
ወዘተ ሊሆን ይገባዋል፡፡ ባህር ማዶ የሚኖረው ዲያስፖራ በሃዋላ ወደ ሃገር ውስጥ የሚያስገባው
የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል፣ ዲስፖራው ወገን ሃገራቸው ውስጥ ገብተው ኢንቨስት
አድርገው ለመሥራት በአቀዱ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ የማግኘትና ተጠቃሚ መሆን መብት ሊኖራቸው
ይገባል እንላለን፡፡ ቤሳ ቤስቲን የውጭ ምንዛሪ ሳያመነጩ ህዝብ የሚነጩ የሥርአቱ ተጠቃሚዎችና
የባንኪንግ ኢንዱስትሪው ደም መጣጮች በህግ የሚጠየቁበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ የወያኔ መንግሥት
የውጭ ምንዛሪ ገንዘቡን 200 ቪኤይትና ልዩ ልዩ መኪኖች ለሹማምንቶቹ መጠቀሚያ በማስገባት
በደሃው ህዝብ ላይ ይቀናጣል፣ ቱጃር ነጋዴዎች ሃመርና ልዩ ልዮ የቅንጦት መኪኖች ያስገቡበታል፣
የቅንጦት ሽቀጦች ውስኪ ልዩ ልዩ መጠጦች፣ ሽቶና ኮስሞቲክስ እቃዎች፣ ልዩ ልዩ ሲጋራ፣ ትንቦሆና
ቶስካኖ፣ የመሳሰሉት በብዙ ሚሊዮን ዶላር ወጪ ወደ ሃገር ይገባሉ፡፡ የወያኔ መንግሥት የሲቨልና
ወታደራዊ ሹማምንቶች የውጭ ምንዛሪ ያለ አግባብ ለግል ጥቅማቸው ለውጭ ሃገር ህክምና ለስብሰባና
ለጉብኝት ወዘተ በመጠቀም የህዝብ ኃብት ይበዘብዛሉ፡፡ ከዛም አልፈው ልጆቻቸውን በባህር ማዶ
ዩኒቨርሲቲዎች ዶላር እየከፈሉ ያስተምራሉ፣ ውጪ ሃገር ባንኮች የዘረፉትን ዶላር ያስቀምጣሉ፣ በዘረፉት
ቤት ይገዛሉ፣ የቤንዚን ማደያ ይገዛሉ እንዲሁም በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን እንደ ውኃ ቀጂ
በነጻ ይመላለሳሉ፡፡ ዶላር ያሸሻሉ፣ያሸሻሉ፣ያሸሻሉ፣
በሃገራችን የባንክ የፋይናንሻል ዘርፍ ከዘር፣ ከሃይማኖትና ከፖለቲካ የፀዳ ሆኖ ዳግም እስካልተዋቀረ
ድረስ በጦቢያ ስልጣኔ አይዘምንም፡፡
{7} የዓለም አቀፍ ገበያ ትስስር ሁኔታ፣Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) በአሜሪካ
ከታክስ ነፃ ገበያ ዕድል ተጠቃሚዋ በቻይና መንግስት የሚደገፉ ኢንቨስተሮች መሆናቸው ተረጋገጠ፡፡
በ2000እኤአ በቢል ክሊንተን የአስተዳደር ዘመን አሜሪካ የአፍሪካ አገራት ወደ አሜሪካ ገበያ ከሚልኩት
ምርቶች የታክስ ቀረጥ እንደማታስከፍል Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) የተሰኝ
የአፍሪካ አገራት አምራቶች ምርታቸውን ለአሜሪካ ገበያ ሲያቀርቡ ከታክስ ነፃ እንዲስገቡና ተጠቃሚ
እንዲሆኑ የሚደርግ ሁለቱን አህጉራት የንግድ ትስስርን ለማጠናከር የታለመ ነበር፡፡ በ2015 እኤአ በባራክ
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ሁሴን ኦባማ አስተዳደር ዘመን፣ የአፍሪካ አገራት ከታክስ ነፃ የገበያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለተጨማሪ አስር
ዓመታት እስከ 2025 እኤአ እዲቀጥል ዳግም ህጉ ፀደቀ፡፡ የአፍሪካ ቢዝነስ መፅሄት መረጃ መሠረት
አፍሪካ አገራት አምራቶች አሜሪካ በፈጠረችላቸው ነፃ የታክስ ገበያ እየተጠቀሙ እንዳልሆነ አጋለጠ፡፡
በአፍሪካ በቻይና የገንዘብ ድጋፍ ሰልጥነው ወደ ዓለም ዓቀፍ የንግድ ገበያ ውስጥ የገቡ የቻይና አምራች
ድርጅቶች ከአሜሪካ ነፃ የታክስ ገበያ ተጠቃሚ እንደሆኑ በማስረጃ ቀረበ፡፡ ቻይና በአፍሪካ አገራት
የጨርቃ ጨርቅ አልባሳት፣ የቆዳ ነክ የጫማ፣ የቦርሳ ውጤቶች፣ የማኑፋክቸሪንግ፣ የግብርና፣ ነዳጅና
የጋዝ ውጤቶች፣ የገፀ በረከት ዕቃዎች ወዘተ ኢንዱስትሪዎች እያስፋፋች በአፍሪካ አገራት ውስጥ
ያመረተቸውን ምርቶች፣ ወደ አሜሪካን በመላክ ነፃ የታክስ ገበያ ተጠቃሚ መሆን ችላለች፡፡ ቻይና ወደ
አሜሪካ ገበያ ለመድረስ አፍሪካን እንደመሸጋገሪያ የንግድ ድልድይ አድርጋ በመጠቀም የማታለሉን
አንበሳውን ድርሻ ተቀራምታለች፡፡ ቻይና በአፍሪካ አገር በቀል የማኑፋክቸሪንግ፣ የጨርቃ ጨርቅ
አልባሳት፣ የቆዳ ነክ ኢንዱስትሪዎችና የግብርና፣ በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ ታዳጊ አምራቶችን ከሥራቸው
በመንቀል ከውድድር ውጪ አድርጋለች፡፡ ቻይና፣ ህንድ፣ ቱርክ ወዘተ የመሳሰሉት አገራቶች
ምርታቸውን ወደ አሜሪካ በመላክ ተጠቃሚ ሲሆኑ በእነሱ ካንፓኒዎች ውስጥ በዝቅተኛ ደሞዝ
ተቀጥረው የሚበዘበዙ ለአፍሪካዊ ሰራተኖች ሥራ ዕድል በመፍጠር የአፍሪካ ህዝብና መንግሥትን
ተጠቃሚ አድርገናል ቢሉም ርካሽ ጉልበት ከመበዝበዝ፣ ርካሽ ጥሬ ዕቃዎች በማግበስበስና እውቀትና
ቴክኖሎጅ ሽግግር ባለማድረግ የአፍሪካ ዜጎች ተጠቃሚ አልሆኑም፡፡ የቻይና መንግስት ከኢግዚም ባንክ
ብድር በማመቻቸት የቻይና ኢንቨስተሮችን በኢትዩጵያ ውስጥ ብዙ ኢንዱስትሪል ዞኖች እንዲገነቡ
በማድረግና ይዘው በመጡት ጥሬ ካፒታል 30 በመቶ በማሳየት ከኢትዮጵያ ባንኮች 70 በመቶ
በመውስድ እንዲሁም ልዩ ዩል ጥቅማጥቅሞች በማግኘት፣ ሃገር በቀሉን የግል ዘርፍ ከጨዋታ ውጪ
አድርገዋል፡፡ ቻይና በዚህ ሥራዋ አፍሪካን ዘመናዊ በሆነ ተዘዋዋሪ መንገድ በስውር ቅኝ አገዛዝ ቀንበር
ስር አድርጋለች፡፡ አሜሪካ መንግሥት Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) ተጠቃሚ
የሚሆኑ የአፍሪካ አገራቶች ማሞላት ካለባቸው መስፈርት ውስጥ የስብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ፣
የዴሞክራሲና ፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት፣ ሰላማዊ የፖለቲካ ስልጣን ሽግግር፣ ሙሰኝነትን የመታገል
ስልትና ሚዛናዊ የኃብት ክፍፍል፣ ድህነትን ቅነሳ መርሃ-ግብር፣ የነፃ ገበያ መርህን መከተል፣ የሠራተኛ
መብትን ማክበር፣ የፀረ-ሽብርተኛነት አቆም የመሳሰሉት መርሆችን የሚከብሩ አፍሪካ አገራቶች 6400
ዓይነት ምርቶቻቸውን ከታክስ ነፃ በማድረግ ወደ አሜሪካ በማስገባት የኢኮኖሚ እድገታቸውን፣ የውጪ
ምንዛሪ ችግራቸውን እንዲቀርፉ እድል የሰጠ ነበር፡፡ አዲሱ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር፣ የአፍሪካ
አገራት አምራቶች ምርታቸውን ለአሜሪካ ገበያ ከታክስ ነፃ በማስገባት ተጠቃሚ እንዳልሆኑ በመረዳት
35 በመቶ ታክስ በገቢ ንግድ ላይ በመጣል የቻይናን ጥቅም እንደሚያስቀር አውጆል፡፡ በዚህም ተነሳ
በቻይና መንግስት ድጋፍ በኢትዩጵያ ውስጥ የተቆቆሙ ኢንዱስትሪል ዞኖች፣ የውጪ ንግድ ገቢ
ማሽቆልቆል፣ የሠራተኛ ቅነሳ፣ የውጪ ምንዛሪ መንጠፍና የገቢ ንግድ ዋጋ መጨመርና የኑሮ ውድነት
መናር በመሳሰሉት የአፍሪካ አገራት ቀጣይ እጣ ፈንታ አደጋ እንደተጋረጠበት ኒዬርክ ታይምስ ጋዜጣና
ሲኤንኤን ቴሌቨዝን የቻይናን ጥቅም በአፍሪካ በተከታታይ አጋልጠዋል፡፡
ለማጠቃለል የግብርናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ አትኩሮት በማድረግ የውጭ ምንዛሪ ገቢያችንን ማጠናከር
ይቻላል፣ በኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሰማሩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በተለይ በገቢ ንግድ ወጪ
የምናወጣውን አገር ውስጥ በማምረት ለምሳሌ ዘይት፣ ስኮር፣ ብቅል፣ ማዳበሪያ፣ ስንዴ ወዘተ
የመሳሰሉትን ሃገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሪ ማዳን ሥራ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል እንላለን፡፡
ምሁራን በሃገራቸው ኢኮኖሚ እጣ ፈንታ ላይ ባይታወር ሳይሆኑ በጥናታቸው ቢመክሩበት ይሻላል
እንላለን!!!
(ክፍል ሦስት በዶክተር አርከበ መፅሃፍ ትችት ላይ ያተኩራል፡፡)
ምንጭ፣
{1} Made in Africa Dr. Arkebe Equbaye
{2} የኢትዮጵያ ሕገ-መንግሥት
{3} የካቲት 4 ቀን 2010ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ
{4} የካቲት 4 ቀን 2010ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ
(AUGUST 10, 2018)
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‹‹The Defense Construction Enterprise (DFC) under the Ministry of Defense
(MoD) has commenced the construction of the ministry’s new headquarters at a
cost of 1.3 billion birr. The new head quarters that will replace the current office,
located in the heart of the capital city around National Theatre, is to be
constructed at the western side of the city in the compound of the former airport
(Old Airport) or in front of National Defense Hospital.››
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‹‹Sources said that the new building will have five angles like the Pentagon in the
USA and will be more comfortable and significantly larger in comparison with
the current one.››
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‹‹DCE is a profitable organ that was established by the Council of Ministers’
regulation in 2010 with the merger of Defense Construction and Engineering
Enterprise and Kality Construction and Construction Material Production
Enterprise at the cost of 276.4 million birr, to undertake governmental or large
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private civil construction projects. Currently the enterprise is undertaking several
governmental projects including road and industries.››
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Addis Fortune (Addis Ababa)-21 December 2009
Ethiopia: Defence Enterprise to Build Dallol Road-By Wudineh Zenebe
• The Dallol Depression, one of the lowest places on earth, found in the
Afar Regional State, is to get a gravel road which will ease the extraction
of the rich reserves of potash deposited in its soils."There is a lot of
world-class potash in the area," said Gebreegziabher Mekonen, Mineral
Department head at the Ministry of Mines and Energy (MoME). "An
Indian company has been licensed to extract potash from one site, but
it has not been able to begin operations because of the absence of a
road."
• In July 2010, the Ethiopian Roads Authority awarded the contract to
construct a 63 kilometer gravel road from Abala to Shaigubi to Sur
Construction, which is owned by the Endowment Fund for the
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Rehabilitation of Tigray. The contract was worth 707 million Birr. The
contract for a second road 109 kilometers in length, from Shaigubi
through Male to Dalol, was awarded to Defence Construction and
Engineering Enterprise, a division of the Ministry of Defense, and was
worth 185 million Birr. These two roads would enable Salnik Coal
Mining Plc, an Indian company, to extract potash from its concession at
Dallol in the Afar Depression.[4]
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Sur Construction PLC was established by EFFORT in 1992 with an initial capital
of $25,294,073 ($37,474,087 at today’s value) as a Grade 1 GC. Sur has over
1,700 permanent and 15,000 contract employees and casual labourers. The firmis
mainly engaged in road and building construction. 2 Calculated at the then (1992)
exchange rate of ETB4.27.
Basic details. SUR Construction was established in 1992 as a PLC under
EFFORT. The firm started with an initial capital of $25.3 million2 and is licensed to
undertake all types of construction projects. It currently has about 1,600 permanent
and 6,000 causal employees. SUR has an average annual turnover of $50 million
and an average asset value of $20 million.
Current activities and products. SUR is engaged in the construction of roads,
buildings, airport terminals and a hydroelectric power dam (in a joint venture with
international companies).
Firm capabilities. SUR used formal systems in finance, operations and logistics.
SUR also benefits by closely working with affiliated companies of EFFORT.
Human resource planning and development is well developed, employees are well
trained and are supported with extensive practical experience. The firm hires up to
20 fresh graduates to its professionals’ development programme each year. The
firm has more than 1,000 earth-moving machines.
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Supply and marketing chain. The main inputs of SUR include cement, steel and
re-bars, bitumen, explosives, tyres and fast-moving production materials. Almost
all of these inputs are purchased and transported through affiliated companies.
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Contractors’ Classifications and Grades.
6CO
Grade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

&ƒK;
{ |
General
Contractors(GC)

}B-r V
{ |
Building
Contractors(BC)

31
0
16
0
55
523
422
188
10
1
1,246

27
2
60
140
320
210
76
34
13
0
882

@$
{ |
Road Contractors
(RC)

5
0
0
1
0
2
0
1
0
0
9

&ƒK;
Total

63
2
76
141
375
735
498
223
23
1
2,137

Total
Source: Ministry of Works and Urban Development “Registered Contractors List”, 2009.
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; 88 Profiles and lines of business of large firms. The 63 grade 1
contractors are the largest firms in the sector. They typically have more than 1,000
employees and work on projects whose average value is about $1.6 million. They
mainly engage in road and major building construction. The two grade 2
contractors are also allowed to bid for large contracts (up to $1.25 million).

•

•

•

Profiles and lines of business of mid-size firms. There are 593
contractors of grade 3–5 that are allowed to bid for construction
projects valued between $0.4 million and $1.25 million. There are
76 grade 3, 142 grade 4 and 375 grade 5 contractors in the
sector.
Engineering and architectural consultants. There are more
than 100 companies employing consulting architects and
engineers, which are also organized according to grades (1–5; 1
being the largest). The grade 1 consultants typically have 70–80
employees (mostly engineers and architects) per firm and design
and supervise construction projects, as well as engaging in
contract management with contractors on behalf of the client.
They mostly work on government contracts and large projects.
Those of grades 2 and 3 also engage in large projects by creating
joint venture with other consultants. They typically have 20–30
professional employees.
Cooperatives engaged in cobblestone road projects. The
government is implementing cobblestone road projects with the
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aim of improving urban environments and creating employment
opportunities. Unemployed people organized in cooperatives are
awarded cobblestone projects, after receiving training in paving
and chiselling. In FY2008/09, more than 67,000 workers and
1,700 micro and small enterprises have participated in the project.
Supply and marketing chain. Public construction projects are
awarded through a bidding process.Cement is sourced from
domestic producers in the country and imports. Hollow blocks are
produced in various places of the country both in small- and
medium-scale enterprises. Almost all large construction
companies produce their own supplies. Metal inputs and finishing
materials such as doors and windows, aluminium products,
glasses, paints, sanitary and electrical products are both produced
domestically and imported. Most of the large construction
companies have established contacts with domestic and foreign
suppliers.

•

(1) &S
e k
&GA2% Teklebrehan
(TACON),
&S
e k &GA2 {
| f : ¡
E;
™C $ ¬
B 88 & ' #(
0 :l
3 ¨h¤ SM # AU > "|
¨h¤ SM
* D4GD &^A• 0@BA
•SM% 40/60 { 50i G •SM # AU% &
ú V 143 013
e
# AU :<%
c
# AU% #|
0@BA
3i- D“
0@BA
—
&^R0% 3
% •SM
{
| f
0i •
90ƒ)Ž ’|LM
N
@+]88

¢g
{

0

-

# AU
{

|

6
hM

:Ù
hM

é
0@BA

> R
|

&m

r&³#
„ ; 9:„
9&G
•13 e
;
0@T $ ¬ B 88 9B…r
0i hM
p
â;
^
Š|
A 11 c
3
#$ A
6U
eµ|†
Um G%
)g
R
qe ^% 9
0 9
_
¨h¤ SM

& A 9

¢g

6
6

"*

Ambaye Construction Plc

é
0i •

88 qe ^L~

J ;
> 6EB U:K 88 6\e {
^ «iLM
° K
° c
& A
> 60 ˜ @ ž 88

0

633 013
13
&@

0@B\

6

6\e
e
*

156 • U
hM G

The first-grade contractors are entrusted to construct standard five
factories and four office blocks. Of the five factories two of them rest on
10,000sqm each, while the remaining will occupy 5,000sqm each.
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These companies include
(2) Sahle Mariam Construction, (3) AMB Construction, (4) Rama
Construction Plc,
(5) TNT Construction and the (6) China based CGCOC Ethiopia Ltd.
Two of the largest factories, that cost around 80 million Br, are to be
constructed by Teklebrehan Ambaye Construction Company, which is
recently awarded for the construction of the tallest branch office of
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) on Equatorial Guinea Street, and
AMB Construction Plc established in 2006, and currently constructing
Wollega University. Except Rama and CGCOC, the remaining grade one
contractors are assigned to construct the three factory shades that rest on
5,000sqm each. Rama is assigned to construct the four offices blocks
while the Chinese company is awarded for a 12km of alleyway road
construction inside the industrial zone. The remaining third to fifth grade
contractors signed a contract to construct the fence, five lounges, police
stations, six guard houses and six toilet and shower houses. These
companies are
(1) Haber Construction Plc, (2) United Construction Plc, (3) Fufa Legesse
Construction Plc,
(4) Kasu Gebretsadik Construction Plc, (5) Amha Sime Construction Plc
and (6) Keshamo Construction Plc.
However, some of these companies were not happy with the contract
allotment arguing that they are made to construct below their capacity.
“We did not expect a two million Birr contract while the MoUDC certified us
for doing up to 20 million Br contract on a yearly basis,” Kasu Gebretsadik,
managing director of Kasu Gebretsadic Construction Company, awarded
to construct the guard houses, told Fortune.
• Though, around 180 households are relocated so far, there are
still residents in the area who are not yet relocated. Clearing the
whole 157ha of land, the ministry plans to construct around 50
factories fulfilling the necessary infrastructure. The construction
process will underway by phases.
• The development of the whole Bole Lemi industrial zone is
estimated to cost around 1.2 billion Br. However, the ministry
might also give plots fulfilling all the necessary utilities and roads
without constructing factory shades.
• In the utilities sphere, the ministry has already concluded contract
agreement with the Ethiopian Electric Power Corporation (EPPCo)
for the supply of 20Mw power needed for the area. To date the
corporation is erecting electric poles in the zone, according to
Tadesse.
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•

Although the industrial zone needs 10,000 cubic meter water on a
daily basis, the Addis Abeba Water & Sewerage Authority
(AAWSA) also agreed to supply 1,200 cubic metre for the first
phase.
• The ministry that has received 5,130ha of land for industrial
purposes is yet to establish industrial zones in Dire Dawa,
Kombolcha, Amhara Regional State; Shinelle, Somali Regional
State; Hawassa, Southern Regional State; and Akaki Kality in
Addis Abeba.
However, the government aims at developing and administrating these
industrial zones by a federal agency, the Ethiopian Industrial Zones
Development Corporation (EIZDC). The corporation is expected to be
realized in this fiscal year after the parliament approved its establishment
proclamation. Tadesse Haile, state minister of Industry briefing the
contractors about the importance of the project for the development of the
country before the signing the contracts with the 13 contractors on
Thursday November 15, 2012.
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MIDROC Construction Plc., one of the leading large private companies, is well equipped
with the state-of-the-art machinery and equipment and secures specialized services from
MIDROC Foundation Specialist Plc and MIDROC Energy House Electro Mechanical
Service Plc, to enhance synergy and services quality to remain competitive in the market.
MIDROC Foundation Specialist Plc is involved in specialized foundation construction
works that enhance and complement the need for complex high-rise buildings, dam
foundations, and heavy bridge construction and facilitate and implement city and road
constructions. The Company is a pioneer in introducing foundation technology, and has
carried out numerous foundations and pile works in Ethiopia, Kenya, Tanzania and the
Sudan.
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CRBC (China Road and Bridge Construction) Addis Engineering PLC
is a Chinese Government construction firm which came to Ethiopia in
1998 to construct the Addis Ababa ring road. It was previously engaged in
Ethiopia as a Chinese foreign contractor, but re-established as a Grade 1
GC local company in 2005 in order to compete in road tenders, which is
possible for local contractors only. CRBC has been very successful in
winning and implementing government road contracts on time and has
undertaken more than $160 million worth of road projects in Ethiopia since
2004.
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• Tsehay Real Estate plc. was established in 2012 by China Geology
Corporation Overseas Construction Group (CGCOC) and Red Fox
International Business Company, a Company which constructed Koka
Cement Factory back in 2008. The Company contracted the Construction
of the buildings to Qian Tang Construction plc., which began work in
September 2013. Tsehay has allocated about 2.5 billion Br to its project
on the site with a total Construction area of 30,000sqm.
• CGCOC, one of the founders of Tsehay, has previously undertaken road
Construction, power plant and water purification projects in Ethiopia,
including the Adama wind farm project. It is also the owner of Hansom
International Glass Factory.
• President Dr. Mulatu Teshome said involvement of Chinese
investors in theReal Estate sector will help to make Addis Ababa
more attractive. After visiting Tsehay Real Estate apartments,
being underway with 3.5 billion Birr in Addis Ababa by Chinese
investors, the President said the investment will help the
government's efforts to improve housing condition and style.
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>*C %Shortage of technical skills. Modern, hightechnology equipment requires the hiring of technical experts. Appropriate skills
are not cultivated within firms or provided in commercial training schools.
{2}
6 +
rd† ’|
K$
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€ #%Uncoordinated and
stringent licensing requirements. Many contractors and consultants prefer to
work informally to avoid licensing requirements.
{3} °CU # ² &"| &
p %Lack of transparency in tender outcomes.
There are complaints in the sector about accountability, fairness and corruption in
the bidding process.
{4}
M# %Payment problems. Non-payment or late payment is a common
problem in the private sector and occasionally with government contracts. Contract
enforcement is an expensive and lengthy process.
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| f !KLM ;
d
%Price fluctuations in construction
materials. There is a high degree of volatility in the prices of inputs (steel and
cement) due to fluctuating local demand and weak supply responses.
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p %Lack of access to finance for machinery and equipment. Even
though
duty free import privileges are in operation, bank finance for asset purchases is
hard to access.
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b%Tying donor funds to donor contractors. Some
foreign governments that provide finance for infrastructure contractors from their
own country.
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Rationale for
selecting the profiled firms. Sunshine is a privately owned, and is the largest
construction company that started as a small business. Sur construction is another
of the largest construction company, and specializes in the rapidly growing road
construction sector.

• $C-@!M

1-Colossal Defense Construction by Muluken Yewondwossen, Tuesday, 29 May 2010
2-Federal Negaritgazeta_No.43 July 28, 2010 page 5381/5382
3- Abala, Abala, Ethiopia-From Wikipedia, the free encyclopedia
4-Addis Fortune (Addis Ababa)-21 December 2009 Ethiopia: Defense Enterprise to Build Dallol RoadBy Wudineh Zenebe
5- A N E N T E R P R I S E M A P O F E T H I O P I A, John Sutton and Nebil Kellow,
Copyright © 2010 International Growth Centre,www.londonpublishingpartnership.co.uk, ISBN
978-1-907994-00-5 (pbk.)
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Ethiopia is pursuing a Developmental State model that promotes growth through
high public investment, especially in infrastructure. Infrastructure development has
led to progress in education and health services, the expansion of urban housing,
roads and electricity, and the setting up of town centres (market centres). It has
also led to greater mobility and increased urbanization. Accelerating Inclusive
Growth for Sustainable Human Development in Ethiopia 83
Table 6.6 Key Indicators in Road Expansion over the Past Decade
Year
Road
Road Density
Proportion of
Network (km)
(km/1000 km2) Areas
Further than 5
km
from AllWeather
Road (%)
2013
85,966
78.2
45.8
2012
63,083
57.3
56.4
2011
53,997
49.1
61.2
2010
48,973
44.4
34.2
2009
46,812
42.6
65.3
2008
44,359
40.3
66.8
2007
42,429
38.6
68.0
2006
39,477
35.9
69.8
2005
37,018
33.7
71.4
2004
36,496
33.2
71.8
Source: Ethiopian Roads Authority.

Average
Distance
from Main
Road, (km)

6.4
8.7
10.2
11.3
11.7
12.4
13.0
13.9
14.9
15.1

Nowhere is the Government’s focus on infrastructure more apparent than in road
construction. The Government has recognized that the size and quality of the road
network needs to keep pace with rising demand, and that lack of road
infrastructure is a major constraint on economic growth and poverty reduction. As
a result, road density has increased from 33.2 (km/1000 km2) in 2004 to 78.2 in
2013. The average travel time to an all-weather road has declined from 2.9 to 2.1
hours. The percentage of rural roads in fair and/or good condition also rose from
86 to 90 per cent.
Over the past 16 years, Ethiopia has spent Br142 billion on road construction, of
which 77 per cent was covered from internal sources and 23 per cent through
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externally-sourced grants and loans. It is believed that this rapid expansion has
augmented employment opportunities.
However, expanding the district-level road network has proved difficult, mainly due
to capacity and budgetary constraints. Overall, the Road Sector Development
Programme (RSDP) has managed to expand the road network from 36,496 km in
2004 to 85,966 km in 2013. This has reduced the average distance from a main
road from 15.1 km in 2004 to 6.4 km in 2013. The programme has also been
successful in increasing the paved road network from 3,708 km to 11,300 km,
increasing the roads in fair condition from about 22 per cent to about 70 per cent,
while building the institutional capacity to manage the fast growing network. In
addition, the urban road network has doubled to about 4,556 km. Some 100,000
km of local feeder roads were developed by local communities. However, because
of low standards, poor maintenance and unclear ownership, most of the
community roads do not provide all-year service. The expansion and improvement
of the road network has facilitated the launching of mega development projects, as
well as enhancing domestic trade and bringing improvements in the delivery of
basic services to the rural poor.
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ምዕራፍ {26}
አንድ ቢሊዮን ዶላር በአመት፣ ኢትዮጵያ ከተፈጥሮ ጋዝ ሽያጭ በውጭ ንግድ ገቢ ታገኛለች!
‹‹ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር›› ሚሊዮን ዘአማኑኤል

በ2011 ዓ/ም አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ፣ ኃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው! የፖለቲካ አመለካከት
የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው!!!
እንኮን ከሕወሓት የፖለቲካ ካድሬ ድንቁርና ዘመን ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጅ የእውቀት ዘመን አሸጋገረን፡፡
ለትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ መብት የኢትጵያ ህዝብ ይጮሃል!!! ይታገላል!!! በ2011ዓ/ም ትግራይ
ህዝብ ነፃ ይወጣል፡፡
ኢትዮጵያ 2012/13 ዓ/ም ጀምሮ አንድ ቢሊዮን ዶላር በአመት፣ ከካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ሽያጭ
በዓለም ገበያ፣ በውጭ ንግድ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ታገኛለች፡፡ ኢትዩጵያ፣ ጅቡቲና ቻይና በህብረት የአራት
ቢሊዩን ዶላር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ፕሮጀክት፣ የድፍድፍ ማጣሪያ ፕላንትና፣ 830 ኪሎ ሜትር
ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል እስከ 12 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት
በአመት በማምረትና ለውጪ ንግድ የማቅረብ እቅድ በ2012/13 ዓ/ም ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ ከዚህ ውስጥ
ኢትዩጵያ፣ 10 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለቻይና በአመት ኤክስፖርት እንደምታደርግ
ተገልፆል፡፡ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን ለማልማት ጂቡቲ ወደብ
ድረስ 830 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል ዝርጋታ ሥራ በነሐሴ 2008
ጀምሮና በመገንባት እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡ ፖሊ-ጂሲኤል ኩባንያ የፕሮጀክቱን ግንባታ ውጪ
እንደሚሸፍንና በሦስት አመታት ውስጥ ግንባታው እንደሚያልቅ አናዶሉ ኤጀንሲ አስታውቆል፡፡ በ2016
እኤአ ከኢትጵያ ሄራልድ ጋዜጣ፣ባገኘነው መረጃ መሠረት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም፣ ኢትዩጵያ፣
ጅቡቲና ቻይና በህብረት የአራት ቢሊዩን ዶላር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ፕሮጀክት፣ የድፍድፍ ማጣሪያ
ፕላንትና፣ 700 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል እስከ 12 ሚሊዩን ኪዩቢክ
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ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት በአመትለውጪ ንግድ በማቅረብ ገቢ ታገኛለች፡፡ ከዚህ ውስጥ ኢትዩጵያ፣
10 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለቻይና በአመት ኤክስፖርት እንደምታደርግና ቀሪውን
ለሌሎች ሃገራት እንደምትሸጥ ገልፀው ነበር፡፡ ፖሊ-ጂሲኤል ተባለ የቻይና ኩባንያ የፕሮጀክቱን ግንባታ
ውጪ እንደሚሸፍንና በሦስት አመታት ውስጥ ግንባታው እንደሚያልቅ አናዶሉ ኤጀንሲ አስታውቆል፡፡
Ethiopia, Djibouti, China to launch 4 Bln. USD natural gas project’’ Addis AbabaEthiopia says physical work on a massive four billion USD joint natural gas project
between Ethiopia, Diouti and China will soon be launched. The announcement was
made Thursday by Foreign Minister Dr. Tedros Adhanom at the opening of the 4th
Ethiopia-Djibouti Joint Ministerial Commttee Meeting in Addis. …The project is made up
of a natural gas pipeline, a liquefaction plant, and an export terminal at Damerjog,
Djibouti. The project, which includes a 700 kilometere pipeline capable of transporting
up to 12 billion cubic meteres of natural gas per year, would enable Ethiopia to export
10 million cubic meters of liquefied natural gas (LNG) to China annually. Chines firm
POLY-GCL Petroleum Group Holding Ltd. Will finnce the project, which is scheduled to
take three years to complete, according to Anadolu Agency. Source:- The Ethiopian
Herald, Saturday 23 July 2016 የኢትዮጵያ ሜጋ ፕሮጀክቶች፣ ብሄራዊ የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝ
ኮሚሽን ቢመሥረት በሃገሪቱ ውስጥ እየተገነቡ ያሉትን ትልልቅ ፕሮጀክቶች ማለትም የኢንዱስትሪ
ዞኖች፣ የስኮር ልማት ፋብሪካዎች፣ የግድቦች ግንባታ፣ የመስኖ ልማት፣ የመንገድ፣ የባቡር ኔት ወርክ፣
የቤቶች ልማት፤ የማዳበሪያ ፋብሪካ፣ የውኃ ልማት፣ የኢነርጂ አቅረቦት የመሳሰሉት ሜጋ ፕሮጀክቶች
እቅድና አፈፃፀም እየተከታተለ መረጃውን በየሦስት ወሩ ለህዝብ የሚዘግብ ነፃ የጋዜጠኞች መረጃ
‹‹ሳይቃጠል በቅጠል ኮሚሽን›› ያስፈልጋል እንላለን፡፡ የብሄራዊ ዳቦ ድርሻ ጥያቄ፣ በፍትሃዊ የሃብት
ክፍፍል ይሰፍናል፡፡
{1} የካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፍያ ቱቦ ከኢትዮጵያ ጅቡቲ፣ በ2013 እኤአ ፖሊ ጂሲኤል
የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር የፔትሮሊየም ፍለጋና ልማት በመስማማት በኦጋዴን
117,151 ካሬ ኪሎ ሜትር የነዳጅ ፍለጋ ይዞታ ባለቤት ሆነ፡፡ እንደ ቻይና ዥንዎ መረጃ መሠረት ዩ
ባኦዶንግ የፖሊ ጂሲኤል ሊቀመንበር በኦጋዴን ቤዚን ለኢንዱስትሪያል ኦይል ምርት ከፍተኛ የተፈጥሮ
ጋዝ ከስድስት እስከ ስምንት ቢሊዮን ኪዮቢክ ፊት (six and eight billion cubic feet) ክምችት
አግኝቶል፡፡ በኢትዮጵያ የነዳጅ ፍለጋ ታሪክ፣ የካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ታላቅ ግኝት ያበሰረ ነበር፡፡
ሃገሪቱ የተፈጥሮ ነዳጅና ጋዝ መሠረተ ልማት ግንባታ ለመዘርጋት እቅድ ነድፋለች፡፡ በዚሁ መሠረት
ሃገሪቱ ከሱማሌ ብሄራዊ ክልል እስከ ጂቡቲ የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፍያ ባንባ ዝርጋታ በመገንባት
በ2020 እኤአ የውጭ ንግድ ገቢዎን ለማሳደግ አቅዳለች፡፡ ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያው በዓመት አራት
ቢሊዩን ሜትር ኪብ ጋዝ በማምረት አብዛኛውን ምርት ወደ ቻይና ለመላክ አቅዶል፡፡የካሉብና ሂላላ
የተፈጥሮ ጋዝ በዓለም ገበያ በውጭ ንግድ በማቅረብና በመሸጥ አንድ ቢሊዮን ዶላር በአመት የውጭ
ምንዛሪ ማግኘት ሃገሪቱን ያስችላታል፡፡ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ አራት ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡
የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል ግንባታ የመሠረት ድንጋይ በመጋቢት ወር 2008 ዓ/ም ተቀምጦል፡፡ ፖሊ
ጂሲኤል የጋዝ ማስተላለፍያ ባንባ ዝርጋታ ሥራ በነሐሴ 2008 ተጀምሮል፡፡ ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ
ክምችቱን ለማልማት ጂቡቲ ወደብ ድረስ 830 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል
በመገንባት እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም ኩባንያው የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ
ሊያቆቁም በጥናት ላይ ነው፡፡ ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ ምርቱን በ2019/20 እኤአ ይጀምራል፡፡ በአለም
ባንክ መረጃ መሠረት የኢትዮጵያ አመታዊ አጠቃላይ አማካኝ ምርትን ጭማሪ ከ1.5 በመቶ እስከ 10
በመቶ እድገት በ2025 እኤአ በተፈጥሮ ጋዝ ምርት ይጨምራል፡፡
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Ethiopia Begins Natural Gas Exploitation in New Deposits by: ecadforum

June 28, 2018

in News

(Goobjoog)— Ethiopia announced today that the first phase of
extraction of natural gas discovered in the Ogaden basin of the Ethiopia-Somali region
will begin tomorrow, with an estimated initial profit of up to 1 billion dollars. The
amount of reserve discovered is estimated to be between six and eight billion cubic feet,
and both volume and quality point to being economically feasible, according to a
statement issued by the Petroleum and Mines Ministry. Processing is a very expensive
business to carry out locally and an agreement was reached with the Chinese company
Poly-GCL to install a gas pipeline and transport the energy source to Djibouti, the
statement said. The income figure will even increase in the following years due to the
huge reserve,’ the entity assured. The discovered natural gas is not entirely intended for
export, but will also be used for domestic consumption, especially for supply to
manufacturing plants. The discovery is a major phenomenon that is expected to make a
significant contribution to sustaining the country’s rapid economic growth in the
coming years. A World Bank report says Ethiopia set a target to increase the current
ratio of 1.5 per cent of natural resources to GDP from 1.5 per cent to 10 per cent by
2025. The natural gas prospect is not limited, according to the authorities, in the
Ogaden region, hence the extensive exploration activities of local and foreign companies
in the Rift Valley, Gambella, Afar and the Amhara States.
በሃገሪቱ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ፍለጋ በስምጥ ሸለቆ፣ በጋምቤላ፣ አፋርና አማራ ክልል በባህር ማዶና
ሀገር በቀል የተፈጥሮ ኃብት አሳሾች እየተደረገ እንዳለ ተገልጾል፡፡ የካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ታሪክን
በጭልፋ፣
የኦጋዴን የተፈጥሮ ጋዝ፣ ‹‹ስምንት የሚሆኑ ድርጅቶች ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ላይ ናቸው፡፡ከዚህ
ውስጥ አንደኛው የቻይና ኩባንያ የሆነው ፖሊ ሲ ጄ ኤል የሚባል ኩባንያ ተፈጥሮ ጋዙን
አግኝቶል፡፡አሁን የተገኘውን ጋዝ ከኦጋዴን ተፋሰሰ ወደ ው ጪ ለመላክ እሰከ ጅቡቲ ወደብ የ700 ኪሎ
ሜትር የባንባ መስመር ዝርጋታ ድርድር ተጠናቆል፡፡ በቅርቡም ወደ ዝርጋታ ይገባል፡፡ የባንባ ዝርጋታው
ለአንድ ኩባንያ ብቻ ሳይሆን ኦጋዴን ተፋሰስ ውስጥ ለሚገኙ ሁሉ የሚያገለግል ነው፡፡ ነዳጅን
በተመለከተ ግን ፍለጋው እንደቀጠለ ቢሆንም አዲስ ነገር የለም፡፡ ሆኖም ይገኛል ብለን ነው ተስፋ
የምናደርገው፡፡›› አቶ መቱማ መቃሳ የማዕድን፣የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር ቃለ ምልልስ (መጋቢት
28 ቀን 2009 ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ) የካሉብና ሂላላ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት በአራት ቢሊዩን ዶላር
ወጪ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ፣ የግንባታ ሥራ እያከናወነ ይገኛል፡፡ በኢትዩጵያ ሶማሌ
ብሄራዊ ክልል በኦጋዴን ቤዚን ውስጥ የተፈጥሮ ጋዝ ለማልማትና ነዳጅ ለመፈለግ በእንቅስቃሴ ላይ
የሚገኘው ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር በ2013 እኤአ የፔትሮሊየም
ፍለጋና ልማት ስምምነት መፈራረሙ ይታወቃል፡፡ኩባንያው በካሉብና በሒላላ አካባቢዎች በቆፈረው
ጉድጎዶች መልካም ውጤት ማግኘቱን አስታውቆል፡፡
• የካሉብ የጋዝ ክምችት ከአዲስ አበባ ደቡብ ምሥራቅ 1200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ
ሲሆን በ1972 እኤአ ቴኔካ የተሰኘ የአሜሪካን ኩባንያ ካሉብ አንድ ጉድጎድ በመቆፈር
፣የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን ማግኘቱ እንዲሁም ቴኔካ ኩባንያ በሂላላ አነስተኛ መጠን ያለው
ድፍድፍ ነዳጅ ማግኘታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
• እኤአ በ1980ዎቹ የቀድሞው የሶብት ኅብረት ኩባንያ የሆነው ስፒ የነዳጅ ፍለጋ ጉድጎዶች
በመቆፈር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን መጠን ያረጋገጠ ሲሆን በሂላላ ተጨማሪ የተፈጥሮ ጋዝ
ክምችት አግኝቶ ነበር፡፡ በጥናቶቹ መሠረት በካሉብና በሂላላ ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት
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መጠን 118 ቢሊዩን ሜትር ኪዩብ እንደሆነ በተለያዩ ኩባንያዎች የተካሄዱ ጥናቶች
ይጠቁማሉ፡፡
• በ2013 እኤአ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር የፔትሮሊየም
ፍለጋና ልማት በመስማማት በኦጋዴን 117,151 ካሬ ኪሎ ሜትር የነዳጅ ፍለጋ ይዞታ ባለቤት
ሆኖል፡፡ ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቶን ለማልማት ጂቡቲ ወደብ ድረስ 830 ኪሎ
ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡
የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ አራት ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡ የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል
ግንባታ የመሠረት ድንጋይ በመጋቢት ወር 2008 ዓ/ም ተቀምጦል፡፡ የጋዝ ማስተላለፍያ ባንባ
ዝርጋታ ሥራ በነሐሴ 2008 ተጀምሮል፡፡ ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያው በዓመት አራት ቢሊዩን
ሜትር ኪብ ጋዝ በማምረት አብዛኛውን ምርት ወደ ቻይና ለመላክ አቅዶል፡፡ በተጨማሪም
ኩባንያው የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ ሊያቆቁም በጥናት ላይ ነው፡፡ ኩባንያው
የተፈጥሮ ጋዝ ምርቱን በ2019 እኤአ ይጀምራል፡፡ በሪፖርተር ጋዜጣ መረጃ መሠረት
የተጠናቀረ ነው፡፡
ሃገራችን ኢትዩጵያ ከዚህ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትና የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ የምታገኘው
ጥቅም፣ የፕሮጀክቱ ጥናት በወያኔ መንግሥት በድብቅ እንደ ማፍያ ሥራ መረጃው ይፋ ባለመሆኑና
ሊጠይቁ የሚችሉ ህዝብና ጋዜጠኞችን በማፈን በሚስጢር የሚከናወን ሴራ እንዳለ እሙን ነው፡፡
የኦጋዴን መሬት ለቻይና ኩባንያ ካልተሸጠ በቀር የሃገሪቱ ኃብት ድርሻ ከፕሮጀክቱ ምን ያህል እንደሆነና
ለህዝብ በመገናኛ ብዙሃን በግልፅ ማሳወቅ የአንድ መንግስት ሥራና ኃላፊነት ነው፡፡ የኢትዩጵያ
መንግስት ከቻይና መንግስት 17.5 ቢሊዩን ዶላር ብድር እንዳለበት የዓለም ባንክ በቅርቡ አስታውቆል፡፡
የኢትዩጵያ መንግስት ከውጭ ሃገራት የተበደረውን ብድር ለህዝብና ለምጣኔ ኃብት ጠበብት፣
ለአጥኝዎች፣ ለፓርላማና ለህዝብ ማሳወቅ ይጠበቅበታል፡፡
Ethiopia begins trials for crude oil production Created: Wednesday, 04 July 2018 06:59
Ethiopia has started a trial of crude oil production at the Kalub and Hilala fields, located
in the east of the country. Ethiopia is also planning to upgrade its downstream portfolio
to boost oil and gas infrastructure. (Image source: skeeze/Pixabay) The test-production
is undertaken by Chinese oil and gas exploration company Poly-GCL Petroleum Holdings
Investment Ltd (POY-GCL). The trail of recovering oil is in line with the Ethiopian
government’s aim to discover more oil and gas streams in the country, aiming to lift
Ethiopia as an energy-based economy, apart from agriculture. Meles Alemu, minister of
mines, petroleum and natural gas, said that the crude oil output aims to ensure
Ethiopia’s sustainable economic transformation, developing the economy by 2025. In
April 2018, Ethiopian government revealed plans to generate US$1bn per year from the
extraction of crude oil and natural gas deposits in the country. Speaking about the
crude production to Xinhua, Yu Baodong, chairman of Poly-GCL, for his part, stated that
it traced a high yield industrial oil flow in 2017 in the Ogaden basin that can be a
significant breakthrough for Ethiopia’s oil exploration. Ethiopia is also planning to
upgrade its downstream portfolio to boost oil and gas infrastructure. The country is
planning to install a pipeline from Somali Regional State to Djibouti, aiming to export
natural gas by 2020. The Ethiopian Ministry of Mines, Petroleum and Natural Gas has
signed an agreement with Chinese mining company Poly GCL for the development of
the natural gas. Ethiopia oil
http://www.oilreviewafrica.com/exploration/exploration/ethiopia-begins-trials-for-crudeoil-production.
{2} በኢትዮጵያ ማዕድን ኃብት ልማት፣
{2.1} የፖታሽ መዕድን፣( Potash) The potash reserve in the Danakil, Dallol Depression of the
Afar region is believed to be significant. There are three companies working on potash
exploration projects, these are Israel chemical Ltd. (took over from Allana –Canada),
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Yara International and CERCAM. These companies have finalized exploration works and
have undertaken feasibility studies. Currently, the companies are in negotiation with the
Ministry of Mines and for development licenses and they are expected to enter full
capacity production by 2019 and have an estimated combined production of 5.35 million
ton within the life of extraction. Ethiopian potash to make its way to global markt(The
ethiopian Herald 9 April 2017)
በኢትዩጵያ የፎስፌት ማዕድን 181 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በቢቂላ መልካ አርባ መኖሩ ተረጋግጦል፡፡(
hosphate 181 million Metric tons Around Bikilal, Melka arba.) ከኢትዮጵያ ኤርትራ፣ የኤርትራ
መንግሥት በቀይ ባህር አዲስ ወደብ የፖታሽ ማዕድን ኃብት ለወጪ ንግድ አገልግሎት ለማዋል በተለይ
ለአፍሪካ ቀንድ አገሮች፣ ለኢትዮጵያ የኤርትራው የአንፊል ወደብ አገልግሎት ምርጫ ከፖታሽ ማዕድን
ኃብቱ 1.2 ቢሊዮን ሜትሪከ ቶን እምቅ ኃብት 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ በሃገረ ጅቡቲ ታጅራ
ወደብ በቻይና ኩባንያዎች በመገንባት ላይ ሲሆን የፖታሽ መዕድን ሓብት በውጭ ንግድ ከኢትዮጵያ
በጅቡቲ በኩል ወደ ቻይናና ኖርዌ ለመላክ የታሰበ ነበር፡፡ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ
መንግስታት እርቀ ሠላም መውረድ የተነሳ የተገኘ አማራጭ የአንፊል ወደብ አገልግሎት ከፖታሹ ማዕድን
በ75 ኪ/ሜ ርቀት ላይ መገኘት ከአሉት የወደቦች ምርጫ ተመራጭ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ ከተለያዩ
የአዋጭ ጥናቶች በመነሳት፣ ንግድ ንግድ ስለሆነ አዋጩን ጥናት መምረጥ ያሻል፡፡ ስለዚህ የኢትዮጵያ
ብሄራዊ የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝዎች ኮሚሽን በማቆቆም ልሂቃን የአዋጭነት ጥናት አማራጮች
በማቅረብ ለሀገርና ህዝብ የሚጠቅመውን ከተለያዩ ወደቦች መሃል አንዱን መምረጥ አስፈላጊ ነው
እንላለን፡፡
ከመቐለ-ታጁራ ወደብ፣የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ከመቐለ-ታጁራ ወደብ በ3.2 ቢሊዩን ዶላር
ለሚገነባው ባቡር መስመር የመሠረት ድንጋይ ተቀምጦል፡፡757 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህ ግዙፍ
ፕሮጀክት በሁለት ክፍል ተከፍሎ የሚካሄድ ነው፡፡ የመጀመሪው ከመቐለ እስከ ወልዲያ (ሃራ ገበያ)
የሚገነባው 368 ኪሎ ሜትር የባቡር መሥመር በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ)
የግንባታ ሥራ ተከናውኖል፡፡ ይህ ግንባታ 1.6 ቢሊዩን ዶላር ሲሆን ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር
ተገኝቶል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ 389 ኪሎ ሜትር የባቡር ሃዲድ መሥመር በቱርክ ኩባንያ ያፒ ማርከንዚ
ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በ1.7 ቢሊዩን ዶላር የግንባታ ወጪ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ብድሩ በቱርክ
መንግስትና ከክሬዲት ስዊስ እንደተገኘ ተገልፆል፡፡ አላና የፖታሽ ማዕድን ይዞታ 300 ካሬ ኪሎ ሜትር
ስፋት ያለው ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ 200 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆነው ቦታ በፖታሽ ማዕድን የተሸፈነ
መሆኑ በጥናት ተረጋግጦል፡፡ አላና ፖታሽ በዳሎል 3.2 ቢሊዩን ቶን የፖታሽ ክምችት መኖሩን ጥናቱ
ጨምሮ አረጋግጦል፡፡ የኖርዌ መንግስት ኢንቨስት ላማድረግ እቅድ አለው፡፡ በአፋር ክልል የጨው ምርት
ክምችትም በብዛት ይገኛል፡፡ የአንድ ቶን ፖታሽ ዋጋ 570 ዶላር የነበረ ሲሆን ዋጋው በመቀነስ አሁን
280 ዶላር በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ በአፋር ክልል የተገኘውን የፖታሽ ማዕድን ወደ ትግራይ ክልል
በማጠቃለል ይህን የፖታሽና ሬድ ፖታሽ በማውጣት ከ250 እስከ 500 ሚሊዩን ዶላር የውጪ ምንዛሪ
የወያኔ መንግስት ለማግኘት እንደሆነ ሚስጥራዊ መረጃ አጋልጦል፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር
ፕሮጀክት በጥናት ላይ ያልተመሠረተ በወያኔ የጠባብ ብሄረተኝነት ስሜት ላይ ያተኮረ ብሄራዊ
ኢኮኖሚውን ለዕዳ የዳረገና ያለጥናትና እቀድ የተከናወነ ፕሮጀክት ነው ፡፡ በተመሳሳይ ከመቐለ-ታጁራ
ወደብ የባቡር ፕሮጀክት፣ከቱርክ ኤግዚም ባንክ እንዲሁም ከክሬዲት ስዊስ የተገኘው 1.165 ቢሊዮን
ዶላር ብድር የወለድና ግዴታ ክፍያ በሃምሌ ወር 2008 ዓ/ም 18.73 ሚሊዮን ዶላር (413.66 ሚሊዮን
ብር) ተከፍሎል፡፡ በ2009 ዓ/ም በጥር ወር ሁለተኛው ክፍያ 22.41 ሚሊዮን ዶላር (530.92 ሚሊዮን
ብር) መክፈል አልተቻለም፡፡ በአጠቃላይ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት ብድር 5 ቢሊዩን
4 ሚሊዩን ዶላር እንደሆነ ሂሳቡን ማስላት ይቻላል፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር ፕሮጀክት ሥራ
ቆሞል ያለጥናት የተጀመረ ሥራ ውጤቱ የሃገር ኪሳራና ለሙስና የተጋለጠ ነው፡፡ በ2008 ዓ/ም
በኢትዩጵያና ቱርክ የጋራ ስምምነት መሠረት ከአዋሽ ኮምቦልቻ እስከ ወልዲያ ድረስ 389 ኪሎ ሜትር
ርቀት የባቡር መስመር በ1.7 ቢሊዩን ዶላር ተመድቦለት በ42 ወራት ውስጥ እንዲጠናቀቅ ቆረጡን
ምንጮች አስታውቀዋል፡፡ በወያኔ ሹማምንት የ30 ሚሊዩን ዶላር ምዝበራ ምክንያት ግንባታው
እንደተቆረጠ ይነገራል፡፡
{3} የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት፣
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{3.1} ከጅቡቲ አዋሽ አርባ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች፣ በ4 ቢሊዮን ዶላር በአሜሪካው ብላክ ስቶን
ኢንቨስትመንት ቡድን የሚደገፈው ብላክ ራይኖ ኩባንያ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ
መስመር ፕሮጀክት ከጅቡቲ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ አዋሽ ዴፖ ድረስ ነዳጅ ለማስተላለፍ የፕሮጀክቱ
ኢንቨስትመንት የግንባታ ወጪ ብድር የሚያመጣው ኩባንያው ነበር፡፡ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ብድር ወጪ
ከጅቡቲ ወደብ ወደ መሃል አገር የምትገነባው፣ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር
ፕሮጀክት ናፍጣ፣ ቤንዚንና የአውሮፕላን ነዳጅ ከጅቡቲ ወደብ አዋሽ አርባ የነዳጅ ዴፖ የሚደርስ 550
ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡ ብላክ ራይኖ ባቀረበው ጥናት የኢት ጅቡቲ የነዳጅ ማስተላለፍያ 2 ኢንች
ስፋት ያለውና በቀን ከ 120,000 እስከ 240,000 በርሜል ነዳጅ የማስተላለፍ አቅም እንደሚኖረው ገልፆ
ነበር፡፡ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ 1.55 ቢሊዮን ዶላር የግንባታ ወጪ አለው፡፡ የኢትዮጵያና የጅቡቲ
መንግስታት በ2015 እኤአ ስምምነት ተፈራርመው ነበር፡፡ የነዳጅ ቦንቦ ዝርጋታ ፕሮጀክቱ በ2017 እኤአ
ተጀምሮ በ2019እኤአ እንደሚጠናቀቅ ተገልፆ ነበር፡፡ ብላክ ራይኖ መሠረተ ልማቱን ለ30 ዓመታት
አስተዳድሮ ለወያኔ ኢህአዴግ መንግሥት የማስተላለፍ ስምምነት ነበራቸው፡፡ የፕሮጀክቱ ኢንቨስትመንት
የግንባታ ወጪ ብድር የሚያመጣው ኩባንያው ነበር፡፡

Horn of Africa Pipeline, Ethiopia፡-The Horn of Africa pipeline is a multi-product fuel pipeline proposed to be developed by a joint venture between
Black Rhino Group and Mining, Oil & Gas Services (MOGS), a subsidiary of Royal Bafokeng Holdings. Black Rhino Group and MOGS collectively
formed BRM HOAP Holdings Group to construct and operate the pipeline. The $1.55bn multi-product fuel pipeline will transport diesel, gasoline
and jet fuel from the Port of Djibouti to central Ethiopia, to meet Ethiopia's demand for refined oil products, which is growing at a rate of 15% a
year.
Black Rhino Group and MOGS collectively formed BRM HOAP Holdings Group to construct and operate the pipeline. The Ethiopian and Djibouti
Governments signed a framework agreement with the Black Rhino Group and MOGS for the construction of the multi-product fuel pipeline, in
October 2015. The signing ceremony was attended by Ismail Omar Guelleh, the President of Djibouti; Hailemariam Desalegn, Prime Minister of
Ethiopia; and senior government officials from Djibouti and Ethiopia. The proposed project will serve the rapidly increasing demand for refined
products for both countries and mitigate the fuel transport tankers. BRM HOAP Holdings Group will seek to raise approximately $1bn for the
project through senior debt financing.
Horn of Africa pipeline details The 340-mile (550km) long, 20in-diameter steel Horn of Africa pipeline has the capacity to transport 240,000
barrels of fuel a day. It will transport refined oil products from Damerjog in Djibouti to a storage facility at Awash in central Ethiopia. The project
will include the construction of an import facility and 950,000 barrels of buffer storage tank farm, as well as pump and monitoring stations at
Damerjog in Djibouti, which will be connected to a storage terminal and truck loading facility in Awash in Ethiopia through the proposed pipeline.
Construction on the project will start in 2016 and is anticipated to be completed and fully-operational by the fourth quarter of 2018.
Contractors involved Turner & Townsend was contracted to provide project control services, including estimating, cost, schedule, risk and change
management, performance management, reporting and document control. MSA and its associate consultants were contracted to provide
environmental and sustainability consulting services and environmental impact assessment (EIA) co-ordination for the project.
Benefits of Horn of Africa pipeline The proposed pipeline is expected to increase the energy security and will stimulate the economic development.
The pipeline is expected to reduce the carbon emission impact of current road-based transportation systems. It will improve the fuel import
capacities and efficiencies and will provide cheapest option for fuel transportation for both countries. The project will also enhance local business
and investment opportunities and reduce the transport and shipping costs, as well as transit time.

{3.2} ከአሰብ አዲስ አበባ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች፣ የተባበሩት አረብ ኢምሬት ከአሰብ አዲስ አበባ
ለመዘርጋት የጠየቁት የነዳጅ ማስተላለፍያ የኤሌትሪክ ባቡር የነዳጅ ፉርጎዎች እንዲመላለሱ በማድረግ
ብድር በመክፈል ስለሚያስፈልግ የባቡሩን ዕዳ ከፍለን ከጨረስን በኃላ እንደ አስፈላጊነቱ የነዳጅ
ማስተላለፍያ ቱቦ ሥራ ቢሰራ አልያም አስብ ላይ የቀድሞውን የድፍድፍ ማጣሪያ ፋብሪካ መገንባት
ያዋጣናል ወይስ ዳግም በመስራት አልያም የተጣራ የነዳጅ ማስተላለፍያ መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም
አስፈላጊ የፕሮጀክት አዋጭነት ጥናት ቀርቦ ከተለያዩት አማራጮች ውስጥ አዋጭ የሆነውን አንዱን
መምረጥ ያስፈልጋል እንላለን፡፡
{3.3} ከአዲስ አበባ ጂቡቲ ዘመናዊ የኤሌትሪክ ባቡር፣ የኢትዮጵያ መንግሥት ከአዲስ አበባ ጂቡቲ
ዘመናይ የባቡር ሐዲድ አራት ቢሊዮን ዶላር ወጪ ከቻይና ኤግዚም ባንክ በተወሰደ ብድር ገንብቶል፡፡

በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና ሲቨል ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን
የተገነባው የኤሌትሪክ ባቡር የፕሮጀክቱ የግንባታ ወጪ 3.4 (በሦስት ቢሊዩን አራት መቶ ሚሊዩን)

የአሜሪካ ዶላር ነበር፡፡ የአገር አቋራጭ የባቡር መስመር ዝርጋታ የአዲስ አበባ-አዳማ-ድሬዳዋ-መኤሶደወሌ-ጅቡቲ መስመር ሲሆን 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡ ይህ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ ባቡር
በአንድ ግዜ 2760 ሰዎችን ጭኖ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም 3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት
80 ኪሎ ሜትር የመጎዝ አቅም አለው፡፡ በአንድ ግዜ 4000 ቶን ጭነት ያጎጉዛል ተብሎ
ይገመታል፣እንዲሁም የባቡሩ ሃዲድ ጥንካሬ እስከ 3500 ቶን ክብደት ድረስ መሸከም
ይችላል፡፡ፕሮጀክቱ ለሁለት ሽህ በላይ የሠለጠኑ ሠራተኞችን የሥራ ዕድል እንደሚሰጥ የተገኘው መረጃ
ያመለክታል፡፡ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ በ2008 አ/ም ይጠናቀቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት በህዳር 2010
ዓ/ም ተጠናቆል፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት ከቻይና ኤግዚም ባንክ የወሰደውን አራት ቢሊዮን ዶላር
ብድር፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን እዳውን ለመክፈል የአዋጭነት ጥናት መሠረት ባቡሩ

279

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ነዳጅና ሌሎች ምርቶችን በማመላለስ በተለይም ነዳጅ ከጅቡቲ ወደ መሃል አገር በባቡር ለማመላለስ
አንድ መቶ ያህል የነዳጅ ማመላለሻ ፉርጎዎች አዘጋጅቶል፡፡ በጥናቱ መሠረትም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር
ኮርፖሬሽን ነዳጁን ለማመላለስ ዝግጁ ነው፡፡ በጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሣለኝ ዘመንና
በአሜሪካው ፕሬዜዳንት በባራክ ኦባማ ኢትዮጵያን በጎበኙበት ጊዜ፣ በአሜሪካው ብላክ ስቶን
ኢንቨስትመንት ቡድን አጋር የሆነው ብላክ ራይኖ ኩባንያ ከጅቡቲ ወደብ አዋሽ ዴፖ በ4 ቢሊዮን ዶላር
ለመዘርጋት ያጠናው የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት፣ እንዲሁም
በዶክተር አብይ አህመድ ዘመን በ2010ዓ/ም የተባበሩት አረብ ኢምሬት ከአሰብ አዲስ አበባ ለመዘርጋት
የጠየቁት የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት፣ መዘርጋት አዋጭ
እንደማይሆንና ሃገሪቱን ለተጨማሪ እዳ እንደሚዳርጋት ሊጤን ይገባል እንላለን፡፡
በ2011 ዓ/ም አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ፣ ህብረ ብሄር የፖለቲካ ፓርቲዎችና የብሄር ድርጅቶች
በእኩልነት፣ በመቻቻልና ልዩነታችንን በአንድነት ህዝብን በፍቅር አስተሳስሩ እንላለን፡፡ መጪው ዘመን
በሃገር ግንባታ፣ የህዝብ ብልፅግና ይመጣል፡፡ ሙስኛችና ሌቦች ለፍርድ ይቀርባሉ!
ኃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው! የፖለቲካ አመለካከት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው!!!
ሀገራችን ብዙ ኃብት አላት፣ ተስፋ አላት፣ መልካም ዓዲስ አመት ይሁንላችሁ!!!
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ምዕራፍ {27}
የኢትዮጵያ ወደብ አማራጮች፣ብሄራዊ የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝ ኮሚሽን ይመሥረት!!!

የኦጋዴን የተፈጥሮ ጋዝ ልማት፣በኢትዮጵያ የነዳጅና የጋዝ መሠረተ-ልማት፣የኢትዮጵያ ኤርትራ የአሰብ
ወደብ፣የፌርፋክስ አፍሪካ ፈንድ ሊቀመንበር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ፣የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው በትረ፣ተመክሮ
ፖለቲካን ሽሮ መብሊያቸው ካደረጉ አድርባይ ምሁራን ተማሩ!!!
ከውጭ የመጡ ፖለቲከኞች ‹‹ሆቴል ቤት ለእንቦሳ›› የተባሉ ይመስል አንዴ ከሸራተን ሆቴል አንዴ
ከሂልተን ሆቴል ሲምነሸነሹ የዘውጌ ፖለቲካን ሽሮ መብሊያቸው ያደረጉ እንጂ ስንትና ስንት የደሃ ልጅ
በጥይት የተፈጀበት፣ በእስር ግርፋት የተሰቃየበትና ከሃገር የተሰደደበት መሆኑና በተለይ ልጆቻቸው
መስዋእት የሆኑ ወላጆች አስታዋሽ አጥተው ጦሪና ቀባሪ ልጆቻቸውን ተነጥቀው ያሉባት ሃገር ውስጥ
መምጣታቸውን የዘነጉ ይመስላሉ፡፡ የዘውጌ ፖለቲካን ሽሮ መብሊያቸው ያደረጉ ዲያስፖራዎችና
ባላገሮች ከዚህ ደሃ ህዝብ ላይ እንደ ወያኔ ኢህአዴግ መኖሪያ ቪላ ቤት የሚከራዩት፣ ቪኤይት መኪና
የሚነዱት፣ ከፍተኛ ደሞዝና የቦርድ አባል ሆነው የሚሾሙበት፣ 500 ሜትር ካሬ ቦታ ቤት ለመሥሪያ
የሚዘርፉበት ወዘተ ጥቅማ ጥቅሞች ለማግኘት ሲቆምጡ ይስተዋላሉ፡፡ ዲያስፖራና ባላገር ፖለቲከኞች
ዘረፋው ተራ በተራ የሚሆን መስሎቸው ከሆነ ተሳስተዋል፣ ከዚህ ዘመን በሆላ ልዩ ልዩ የሙስናና
የሌብነት ጥቅሞች ከወደቀው ከወያኔ ኢህአዴግ ሹማምንት ጋር አብሮ አክትሞል እንላችኃለን፡፡
ጋዜጠኞች የነዚህን ፖለቲካን ሽሮ መብሊያቸው ያደረጉ ዘውግ በቅፌ ዲያስፖራዎችንና የሃገር ቤት
ፖለቲከኞች በመከታተል የሆቴል ፊርመኞች/ ሲግኔቸር ወጪ፣ በመገናኛ ብዙሃን የማጋለጥ ሥራ በቅርቡ
ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን ቃል እንገባለን፡፡ አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ፣ ከምድረ አሜሪካ የመጣ ዲያስፖራ
እንዲሁም አቶ ጌታቸው በትረ፣ ከምድረ እንግሊዝ የመጣ ዲያስፖራ ከወያኔ ኢህአዴግ መንግሥት ላይ
እንደ መጅገር ተጣብቀው ህዝብ ያዘረፉ አድርባይ ምሁራኖች ትምህርት ትቀስሙ ዘንድና ነግ በእኔም
እንድትሉ የአመለካከት ለውጥ እንድትቀስሙ ተጋብዛችሆል፡፡ እናት ሃገራችንን በሃቅ ለማገልገል ቃል
እንግባ!
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{1} በኢትዮጵያ የድፍድፍ ነዳጅ ማጣሪያ፣ በኢትዮጵያ በ1959ዓ/ም በቀ.ኃሥ ዘመነ መንግሥት በአስብ
ወደብ የመጀመሪያው የነዳጅ ማጣሪያ በሶብየት ህብረት ባለሙያዎች ተገነባ፡፡ የአሰብ ድፍድፍ ነዳጅ
ማጣሪያ በዓመት 500,000 ሜትሪክ ቶን ነዳጅ የማጣራት አቅም ነበረው፡፡ በወታደራዊው መንግሥት
ዘመን የነዳጅ ማጣሪያው የማስፋፍያ መርሃ ግብር በማድረግ ድፍድፍ ነዳጅ የማጣራት አቅሙ ወደ
800,000 ሜትሪክ ቶን ተሸጋግሮ ነበር፡፡ በ1983 ዓ/ም ሻብያ ኤርትራን ከኢትዮጵያ በመገንጠል፣ የነዳጅ
ማጣሪያውን በመውስድ፣ ወያኔ ኢህአዴግ ለሻብያ የወደብ የአገልግሎት ክፍያ በመፈፀም ኢትዮጵያ
ስትጠቀምበት ቆይታለች፡፡ በ1989 ዓ/ም ጀምሮ ኢትዮጵያ የአሰብ የነዳጅ ማጣሪያ መጠቀሞን አቁማ
የተጣራ የነዳጅ ውጤቶችን ከውጪ አገራት ማስገባት ጀመረች፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በአመት 3
ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነዳጅ ትጠቀማለች፡፡
በ4 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት፣ የፌርፋክስ አፍሪካ
ፈንድ ሊቀመንበር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ለሪፖርተር እንደገለፁት ‹‹#የነዳጅ ማጣሪያውን የሚገነቡት በእስያ
በነዳጅና በመሠረተ ልማት ግንባታ ከተሠማሩ ባለሃብቶች ጋር በመተባበር ሲሆን፣ የፕሮጀክቱ የአዋጭነት
ጥናት ተጠናቆ የቦታ መረጣ ሥራ መከናወኑን አቶ ዘመዴነህ ተናግረዋል፡፡ የነዳጅ ማጣሪያው በዋነኛነት
ለኢትዮጵያ የሚያገለግል ሆኖ ለሌሎች የምሥራቅ አፍሪካ አገሮች አገልግሎት እንደሚሰጥ ጠቁመው፣
ጅቡቲን ጨምሮ የተለያዩ ቦታዎችን ካጠናን በኃላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የነዳጅ ዴፖ በሚገኝበት አዋሽ
ከተማ እንዲገነባ መርጠናል ብለው ነበር፡፡››####
Ethiopia oil refinery planned as Blackstone pipeline shelved by Pal Burkhardt and Nizar
Manek/ 30 Jan 2018/ Bloomberg
“Ethiopia’s fast-growing economy has Asian investors lining up to build a new $4 billion
oil refinery, even as a Blackstone Group LP-backed fuel pipeline project is shelved. The
proposed 120,000 barrels-a- day plant has generated interest from Japanese, South
Korean and Indian investors, said Zemedeneh Negatu, chairman of U.S.-based Fairfax
Africa Fund.”
ኢትዮጵያ በከፍተኛ ወጪ ከጅቡቲ ወደብ ወደ መሃል አገር የምትገነባው፣ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች
ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት ሲሆን ናፍጣ፣ ቤንዚንና የአውሮፕላን ነዳጅ ከጅቡቲ ወደብ አዋሽ
ዴፖ ማለትም አዋሽ አርባ የሚገኘው የነዳጅ ዴፖ የሚደርስ 550 ኪሎ ሜትር ርዝመት ድረስ
እንዲያጎጉዙ የተጠና ሲሆን አጥኝዎቹ ነዳጅ በቦንቦ ማስተላለፍ ነዳጅ በተሸከርካሪ ለማጎጎዝ የሚወጣውን
ከፍተኛ ወጪ እንደሚቀንስ፣ ጊዜን ከመቆጠቡም በላይ የነዳጅ ስርቆትንና ብክነትን መከላከል
እንደሚረዳ ብላክ ራይኖ የአዋጭነት ጥናት ሠርቶ ለወያኔ ኢህአዴግ መንግሥት አቅርቦ ነበር፡፡
ፕሮጀክቱ በአሜሪካው ብላክ ስቶን ኢንቨስትመንት ቡድን የሚደገፈው ብላክ ራይኖ ኩባንያ ሲሆን
የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ 1.55 ቢሊዮን ዶላር የግንባታ ወጪ በቀረበው ዕቅድ የወያኔ መንግሥት
በደስታ ተቀብሎት ነበር፡፡ ብላክ ራይኖ ባቀረበው ጥናት የኢት ጅቡቲ የነዳጅ ማስተላለፍያ 2 ኢንች
ስፋት ያለውና በቀን ከ 120,000 እስከ 240,000 በርሜል ነዳጅ የማስተላለፍ አቅም እንደሚኖረው ገልፆ
ነበር፡፡ የኢትዮጵያና የጅቡቲ መንግስታት በ2015 እኤአ ስምምነት ተፈራርመው ነበር፡፡ የነዳጅ ቦንቦ
ዝርጋታ ፕሮጀክቱ በ2017 እኤአ ተጀምሮ በ2019እኤአ እንደሚጠናቀቅ ተገልፆ ነበር፡፡ ብላክ ራይኖ
መሠረተ ልማቱን ለ30 ዓመታት አስተዳድሮ ለወያኔ ኢህአዴግ መንግሥት የማስተላለፍ ስምምነት
ነበራቸው፡፡ የፕሮጀክቱ ኢንቨስትመንት የግንባታ ወጪ ብድር የሚያመጣው ኩባንያው ነበር፡፡
የፌርፋክስ አፍሪካ ፈንድ ሊቀመንበር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ የፕሮጀክቱ የአዋጭነት ጥናት ለወያኔ
ኢህአዴግ በማጥናት በኮሚሽን ጠቀም ያለ ገንዘብ በማግኘት ሃገር የሸጠ የወያኔ የጥቅም ተቆዳሽ
መሆናቸውን የሚያሳየን ደግሞ ፌርፋክስ የሄሎ ካሽ የአክሲዮን ባለቤት ሲሆን በተጨማሪም ሲንጋፖር
ካለ ካንፓኒ ጋር በመሆን ከወያኔ ኢፈርት የመሶቦ ሲሚንቶ ጋር በ70 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የቤት ጣሪያ
አምራች ማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካ በማቆቆም ስምምነት ማድረጋቸው ይታወሳል፡፡ በተመሳሳይ
በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ ሁለትና ሦስት ማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካዎች ለማቆቆም መስማማታቸውን
ገልፀዋል፡፡ አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ከአሜሪካ ሲመጡ ከጎደኞቻቸው ጋር ሆነው የሞዴስ ፋብሪካ ለማቆቆም
አስበው አልተሳካላቸውም ነበር ከዛም ለአሜሪካ ድርጅት ለሆነው ‹እርነስት ኤንድ ያንግ›# # ተቀጥረው
በማገልገል ቆይተው፣ ከወያኔ ጋር በመወዳጀት በአጭር ጊዜ ከባህር ማዶ ሃገራትና ካንፓኒዎች ብድር
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በማፈላለግ ኮሚሽን በመቦጨቅ ቢሊየነር የሆኑ ሆድ አደር ምሁር በመሆን በቦሌ ክፍለከተማ መዋኛ
ገንዳ ያለው ፎቅ ቤት የሰሩና ከጎኑ 1000 ሜ/ካሬ ቦታ በ20 ሚሊዮን ብር በመግዛት የደረሱ የናጠጡ
ባለፀጋ መሆን ችለዋል፡፡ አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ የውሽት ጥናት የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
እዳውን ለመክፈል ነዳጅና ሌሎች ምርቶችን በማመላለስ በተለይም ነዳጅ ከጅቡቲ ወደ መሃል አገር
በባቡር ለማመላለስ የፕሮጀክቱ የአዋጭነት ጥናት በማጨናገፍ ከወያኔ ጋር አብረው አገር ዕዳ
ለመክተትና ኮሚሽን ለመብላት የሞከረ አድርባይ ምሁር የወያኔ መሶቦ ፋብሪካን ሲገነባ ማየት የህዝብ
ልጆች በጥይት ሲቀጠፉ እያየ በሁለት አሃዝ አደግን እያለ በመገናኛ ብዙሃን ሲዘለብድ የከረመ ምሁር
በህግ ሊጠየቅ ይገባዋል፡፡ አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ መለመላውን ከምድረ ጦቢያ ገብቶ፣ በውሽት ጥናት
ያካበተውም ኃብት በሙስናና በወያኔ ሽርክና የተገኘ በመሆኑ የሃብቱ ምንጭ በዋና ኦዲተር ምርመራ
ሊደረግበት ይገባል እንላለን፡፡
Fairfax plans to build USD 4 Bln oil refinery in Ethiopia/ 13 January 2018/ by Kaleyesus
Bekele /The Reporter
“ Fairfax Africa Fund, a US-based investment firm, in collaboration with multiple
partners from Asian countries is planning to build an oil refinery in Ethiopia with a
total investment cost of four billion US dollars. Zemedeneh Negatu, Global chairman of
Fairfax Africa Fund, told The reporter that his company has undertaken the feasibility
study.”…… “Fairfax is a founding shareholder in Hello Cash. And it recently teamed up
with a Singaporean company and Messebo Cement to establish a roofing material
manufacturing company with an outlay of USD 70 million. It is processing two more
manufacturing projects to be finalized in next two or three months. “” We are heading
to manufacturing and infrastructure,”” Zemedeneh said.”
{2} ከአዲስ አበባ ጂቡቲ ዘመናዊ የኤሌትሪክ ባቡር፣ በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና

ሲቨል ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን 3.4 (በሦስት ቢሊዩን አራት መቶ ሚሊዩን) ዶላር ብድር
እየተገነባ ያለው 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው፣ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ የኤሌትሪክ ባቡር አዲስአበባ
ከተማን ከጅቡቲ ጋር ያገናኛል፡፡ በአንድ ግዜ 2760 ሰዎችን ጭኖ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም

3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር የመጎዝ አቅም እንዳለው መስከረም 26 ቀን
2009ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቦል፡፡ የአገር አቋራጭ የባቡር መስመር ዝርጋታ የአዲስ አበባ-አዳማድሬዳዋ-መኤሶ-ደወሌ-ጅቡቲ መስመር አንዱ ሲሆን 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው፡፡ የፕሮጀክቱ
የግንባታ ወጪ 3.4 ቢሊዩን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን በአንድ ግዜ 4000 ቶን ጭነት ያጎጉዛል ተብሎ
ይገመታል፣እንዲሁም የባቡሩ ሃዲድ ጥንካሬ እስከ 3500 ቶን ክብደት ድረስ መሸከም ይችላል፡፡ ግንቦት
2006 እኢአ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በ2004 ዓ/ም የተጀመረው የሰበታ ደወሌ አካል
የሆነው አንደኛው ከሰበታ መኢሶ፤ሁለተኛው ከመኢሶ እስከ ደወሌ የባቡር መስመር ዝርጋታ ሃዲድ
በማንጠፍ ስራው ተጠናቆል፡፡ከመኦሶ በድሬዳዋ አድርጎ ወደ ደወሌ የሚዘረጋው 339 ኪ/ሜ ርዝመት
ያለው የባቡር መስመር ፕሮጀክት በአራት ቢሊዩን ዶላር ወጭ ሲኖረው፣ በጠቅላላው 740 ኪ/ሜ
ይሸፍናል፡፡ በ2008 አ/ም ይጠናቀቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት በህዳር 2010 ዓ/ም ተጠናቆል፡፡ ሥራ
ተቆራጩ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጁ ዩ ዋን ሊ ባቡሮቹ፤
ፉርጎዎቹና የሲጊናል ሲስተሞች በቻይና ደረጃ መፈብረካቸውን አስታውቀዋል፡፡ ፕሮጀክቱ ለሁለት ሽህ
በላይ የሠለጠኑ ሠራተኞችን የሥራ ዕድል እንደሚሰጥ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ የአዲስ አበባ
ጂቡቲ የባቡር ፕሮጀክትና ለተበደረው 2.5 ቢሊዮን ዶላር የወለድና የግዴታ ክፍያ መክፈል የጀመረ
ሲሆን ፕሮጀክቱ ግን ወደ ሥራ አለመግባቱ ይታወቃል፡፡ በሃምሌ ወር 2008 ዓ/ም 35.47 ሚሊዮን
ዶላር (784 ሚሊዮን ብር) መክፈሉ ታውቆል፡፡ በ2009 ዓ/ም ጥር ወር 45 ሚሊዮን ዶላር (1.06
ቢሊዮን ብር) ለመክፈል አልቻለም፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት ከአዲስ አበባ ጂቡቲ አዲስና ዘመናይ
የባቡር ሐዲድ አራት ቢሊዮን ዶላር ወጪ ከቻይና ኤግዚም ባንክ በተወሰደ ብድር ተገንብቶ ነበር፡፡
የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን እዳውን ለመክፈል ባደረገው ጥናት መሠረት ባቡሩ ነዳጅና ሌሎች
ምርቶችን በማመላለስ በተለይም ነዳጅ ከጅቡቲ ወደ መሃል አገር በባቡር ለማመላለስ አንድ መቶ ያህል
የነዳጅ ማመላለሻ ፉርጎዎች አዘጋጅቶል፡፡ በጥናቱ መሠረትም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
ነዳጁን ለማመላለስ ዝግጁ ሆኖ ሳለ የተጣራ የነዳጅ ውጤቶች ማስተላለፍያ ቦንቦ መስመር ፕሮጀክት፣

283

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ከጅቡቲ ወደብ አዋሽ ዴፖ የቦንቦ መስመር መዘርጋት አዋጭ እንደማይሆንና ሃገሪቱን ለተጨማሪ እዳ
እንደሚዳርጋት እየታወቀ በሃገርና በወገን ኮሚሽን ለመቦጨቅ ሹማምንትና ምሁራን በተለይ የፌርፋክስ
አፍሪካ ፈንድ ሊቀመንበር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱና የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሥራ አስኪያጅ
አቶ ጌታቸው በትረ የሃገር ክህደት ፈፅመዋል፡፡ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ ሃገራቸውንና ህዝቡን ለባህር ማዶ
ብድር የዳረጉ አድርባይ ምሁሮች ስለሆኑ በሙስና ያፈሩት ሃብትና ንብረት በዋና ኦዲተር እንዲመረመር
እንጠይቃለን፡፡ ሁለቱ ምሁራን ለተመሳሳይ አገልግሎት ሁለት የተለያዩ መሠረተ ልማቶች መገንባት
በሃገር ኢኮኖሚ የብድር ጫና መፍጠርና በደኃው ህብረተሰብ ላይ ኮሚሽን ለመብላት መሆኑን የምጣኔ
ኃብት ልሂቃን ያምናሉ፡፡
የኤርትራ አሰብ ወደብ ኪራይ ለዩናይትድ አረብ ኢምሬት፣ የተባበሩት አረብ ኢምሬት የኤርትራውን
አስብ ወደብ ለ30 አመት የወታደራዊ ቤዝነት መከራየቶን መሠረቱን ቤሩት ያደረገ የአረብኛ ቴሌቪዝን
አልማያድን ዘግቦል፡፡ አረብ ኢምሬት ከአሰብ እስከ አዲስ አበባ የነዳጅ መስመር ግንባታ ለማድረግ እቅድ
እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን ለመጠቀም በከፍተኛ ፍጥነት ወደቡን ለመስራትና
የጅቡቲን የወደብ ኪራይ ጫና ለመቀነስ ያስችለናል የሚል እሳቤ አላት፡፡ ሆኖም የአሰብ ወደብ በእርግጥ
የተባበሩት አረብ ኢምሬት ለ30 አመታት በኮንትራት የተሰጠ ከሆነ፣ ለኢምሬት የወደብን ኪራይ
የመክፈል ግዴታ ይኖርብናል፡፡ የተባበሩት አረብ ኢምሬት የነዳጅ ማስተላለፍያ ቱቦ ዝርጋታ ፕሮጀክት
ሥራና የተጣራ ነዳጅ ሽያጭ ለሃገራችን ለማቅረብ ጥያቄ ማቅረባቸው ለዚህ ነው፡፡ ስለዚህ የኢትዮጵያ
የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝ ኮሚሽን በማቆቆም ልሂቃን የአዋጭነት ጥናት በማቅረብ ለሀገርና ህዝብ
የሚጠቅመውን ከተለያዩ ፕሮጀክቶች መሃል አንዱን በመምረጥ አስፈላጊ ነው እንላለን፡፡ የአዋጭነት
ጥናት፣ ለግለሰቦች መተው እንደ የፌርፋክስ አፍሪካ ፈንድ ሊቀመንበር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱና የኢትዮጵያ
ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው በትረ የሃገር ፕሮጀክት ሃላፊነት መስጠት
ከእንግዲህ መቆም አለበት እንላለን፡፡
United Arab Emirates to exhaustively invest in Ethiopia. Multi-billion dollar oil pipeline
onstruction among key projects. Source : EBC borkena August 10,2018
“The United Arab Emirates wants to exhaustively use all investment opportunities in
Ethiopia,” Al-Hashimi told reporters after her meeting with the prime minister. Apart
from that, UAE planning a multi-billion dollar oil pipeline construction from Assab,
about nine hundred Kilometers east of Ethiopia’s capital, to Addis Ababa. Feasibility
study for the project is expected to kick off rather sooner based on information from
Ethiopian government sources. UAE has a military base in Assab, which has been under
the Eritrean government since 1991. Since Assab is currently under the government of
Eritrea, construction of oil pipeline will certainly involve an agreement with Eritrea as
well. Ethiopia has been mostly using Djibouti port to import refined oil for the last two
decades which proved to be expensive from the point of view of transportation which
probably necessitated, among other things, railway project which was completed
recently. In 2015, Ethiopia unveiled a plan to construct an oil pipeline from Djibouti to
Addis Ababa only to cancel the project due to financial reasons according to report by
the Ethiopian Reporter sometime in December 2017. The Djibouti-Addis project was to
be delivered by Black Rhino Group at a cost of US $1.5 billion dollars. Abiy Ahmed was
awarded UAE’s highest order of medal along with Eritrean president Isayas Afeworki
just days before he traveled to the United States to meet with Ethiopians last month.
Ethiopia, UAE plan oil pipeline linking Assab and Addis Ababa 11 August 2018 By Staff
Reporter
Ethiopia and the United Arab Emirates (UAE) are planning to build an oil pipeline
linking Eritrea’s port city of Assab and Addis Ababa. This was revealed yesterday during
a meeting between Prime Minister Abiy Ahmed (PhD) and Reem Al Hashimy, UAE’s
Minister of State for International Cooperation. During the meeting, the two sides also
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discussed ways to implement previously concluded investment agreements, which
among others, include development of real estate and resorts, according to Fitusm
Arega, chief of staff at the Office of the Prime Minister. The two countries also agreed
to conduct a study to build an oil pipeline linking the port of Assab and
Ethiopia, Fitusm, who attended the meeting, said. After the discussion, Reem Al Hashimy
told Fana Broadcasting Corporation (FBC) that the UAE is keen to exploit the
investment opportunities available in Ethiopia. The peace deal reached between Ethiopia
and neighboring Eritrea is a good opportunity for the UAE to invest in Ethiopia, she
added. (FBC)
UAE to build oil pipeline between Eritrea and Ethiopia Posted by: ecadforum in News
August 10, 2018
NAIROBI, Aug 10 (Reuters) – The United Arab Emirates will build an oil pipeline
connecting Eritrea’s port city of Assab with Ethiopia’s capital Addis Ababa, an
Ethiopian state-affiliated broadcaster said on Friday. Fana Broadcasting said the
information was revealed during a meeting in Addis Ababa between Ethiopia Prime
Minister Abiy Ahmed and Reem Al Hashimy, the UAE’s state minister for international
cooperation. It did not provide further details, but Abiy’s chief of staff, Fitsum Arega,
told Reuters that the discussion with Hashimy was largely on investment in sectors
including “industries, agriculture, real estate, (the) oil pipeline, (and) resorts”. “Most
are under study,” Fitsum said in a message. The announcement is the latest sign of the
UAE’s increasing involvement in the Horn of Africa. The UAE played a behind-thescenes role in helping Ethiopia and Eritrea end a two-decade state of war last month,
Reuters reported this week. The oil-rich Gulf state, driven by a desire to tap Ethiopia’s
growing economy and by a fear that rivals such as Iran or Qatar could gain a foothold,
has pushed into the region for more than a decade. Abu Dhabi has a military base in
Assab which it uses to help prosecute the war in Yemen, located just across the Red
Sea.
{3} የኢትዮጵያ የፖታሽ ማዕድን ኃብት፣ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ ባቡር፣ የመቐሌ-ወልዲያ-ሀራ ገበያ ባቡር
መስመር ልማት ግንባታ፣ አንዱ የሆነው አዋሽ-ኮምቦልቻ-ሃራ ገበያ ሲሆን 375 ኪሎ ሜትር ርዝመት
አለው፡፡ የትግራይ ክልላዊ መንግስት እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2015/16 - 2019/20) ሁለተኛው
የአምስት አመት እቅድ መሠረት የተቀመጠው ውጥን ደግሞ በአጭሩ እንቃኛለን፡፡ የኢትዩጵያ ምድር
ባቡር ኮርፖሬሽን፣ከመቐለ-ታጁራ ወደብ በ3.2 ቢሊዩን ዶላር ለሚገነባው ባቡር መስመር የመሠረት
ድንጋይ ተቀምጦል፡፡757 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በሁለት ክፍል ተከፍሎ
የሚካሄድ ነው፡፡ የመጀመሪው ከመቐለ እስከ ወልዲያ (ሃራ ገበያ) የሚገነባው 368 ኪሎ ሜትር የባቡር
መሥመር በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ) የግንባታ ሥራ ተከናውኖል፡፡ ይህ
ግንባታ 1.6 ቢሊዩን ዶላር ሲሆን ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር ተገኝቶል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ 389 ኪሎ
ሜትር የባቡር ሃዲድ መሥመር በቱርክ ኩባንያ ያፒ ማርከንዚ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በ1.7 ቢሊዩን
ዶላር የግንባታ ወጪ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ብድሩ በቱርክ መንግስትና ከክሬዲት ስዊስ እንደተገኘ
ተገልፆል፡፡ የባቡር መስመሩ ስሜን ኢትዩጵያን ከማዕከላዊ የአገሪቱ ክፍል የኢትዩጵያ ዋነኛ የወጪና ገቢ
ንግድ በር ከሆነው ጂቡቲ ወደብ ያገናኛል፡፡ በአፋር ክልል የተገኘውን የፖታሽ ማዕድን ወደ ትግራይ
ክልል በማጠቃለል ይህን የፖታሽና ሬድ ፖታሽ በማውጣት ከ250 እስከ 500 ሚሊዩን ዶላር የውጪ
ምንዛሪ የወያኔ መንግስት ለማግኘት እንደሆነ ሚስጥራዊ መረጃ አጋልጦል፡፡ አላና የፖታሽ ማዕድን ይዞታ
300 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ 200 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆነው ቦታ በፖታሽ
ማዕድን የተሸፈነ መሆኑ በጥናት ተረጋግጦል፡፡ አላና ፖታሽ በዳሎል 3.2 ቢሊዩን ቶን የፖታሽ ክምችት
መኖሩን ጥናቱ ጨምሮ አረጋግጦል፡፡ የኖርዌ መንግስት ኢንቨስት ላማድረግ እቅድ አለው፡፡ በአፋር
ክልል የጨው ምርት ክምችትም በብዛት ይገኛል፡፡ የአንድ ቶን ፖታሽ ዋጋ 570 ዶላር የነበረ ሲሆን
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ዋጋው በመቀነስ አሁን 280 ዶላር በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ ባቡር ፕሮጀክት፣ መነሻ
መቐለ ከተማ ሲሆን በአፋር ክልልና በአማራ ክልል ውስጥ በምትገኘው የሰሜን ወሎ ዞን ሃራ ገበያ አልፎ
ከአዋሽ ኮምቦልቻን ተሸግሮ ከሚመጣው የምስራቅ ክፍል የባቡር መስመር ጋር ፊት ለፊት ለመገናኘት
ይበቃል፡፡ የባቡር መሥመሩ 216 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው በአማራ ክልል ውስጥ 55 ኪ/ሜ፣
በአፋር ክልል ውስጥ 52 ኪ/ሜ እንዲሁም በትግራይ ክልል ውስጥ 108 ኪ/ሜ የግንባታ ሥራ
ይከናወናል፡፡ ፕሮጀክቱ 9 ዋሻዎችን ከሁለት እስከ 2.7 ኪ/ሜ (መንጨልፎ ዋሻ) ያካትታል፡፡ ፕሮጀክቱ
ትላልቅ ድልድዮችና 372 ትናንሽ፣ የእንሰሳትና የውሃ መተላለፍያ ድልድች አሉት፡፡ ከመቐለ-ታጁራ
ወደብ የባቡር ፕሮጀክት በጥናት ላይ ያልተመሠረተ በወያኔ የጠባብ ብሄረተኝነት ስሜት ላይ ያተኮረ
ብሄራዊ ኢኮኖሚውን ለዕዳ የዳረገና
ያለጥናትና እቀድ የተከናወነ ፕሮጀክት ነው ፡፡ በተመሳሳይ
ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር ፕሮጀክት፣ከቱርክ ኤግዚም ባንክ እንዲሁም ከክሬዲት ስዊስ የተገኘው
1.165 ቢሊዮን ዶላር ብድር የወለድና ግዴታ ክፍያ በሃምሌ ወር 2008 ዓ/ም 18.73 ሚሊዮን ዶላር
(413.66 ሚሊዮን ብር) ተከፍሎል፡፡ በ2009 ዓ/ም በጥር ወር ሁለተኛው ክፍያ 22.41 ሚሊዮን ዶላር
(530.92 ሚሊዮን ብር) መክፈል አልተቻለም፡፡ በአጠቃላይ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት
ብድር 5 ቢሊዩን 4 ሚሊዩን ዶላር እንደሆነ ሂሳቡን ማስላት ይቻላል፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ የባቡር
ፕሮጀክት ሥራ ቆሞል ያለጥናት የተጀመረ ሥራ ውጤቱ የሃገር ኪሳራና ለሙስና የተጋለጠ ነው፡፡
የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ዋና ስራ አስፈፃሚ የነበሩት ዶክተር ጌታቸው በትሩ ለተለያዮ የባቡር
መሠረተ ልማት ፕሮግራሞች ከተለያዩ አገራቶች የተወሰደው ብድር ክምችቱ ከፍ ማለቱና የብድር ወለድ
መክፈል በመጀመሩ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጫና ውስጥ መግባቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥር
15 ቀን 2009 ዓ/ም ገልፆል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የዕዳ ክምችት በ2008ዓ/ም መጨረሻ ከነበረበት
95.97 ቢሊዮን ወደ 102.5 ቢሊዮን ብር ከፍ ብሎል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከውጭ አገር ባንክ
የተወሰደ ብድር ክምችት ከነበረበት 71.2 ቢሊዮን ብር ወደ 76.37 ቢሊዮን ብር አድጎል፡፡የምድር ባቡር
ኮርፖሬሽን ከአገር ውስጥ ባንክ በቦንድ ሽያጭ የተወሰደ የረዥም ጊዜ ብድር በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ
ላይ ከነበረበት 15.4 ቢሊዮን ብር ወደ 17.6 ቢሊዩን ብር ዕድገት አሳይቶል፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ኪሳራ 1.8 ቢሊዮን ብር ደርሶል፡፡ በአገሪቱ የባቡር ፕሮጀክቶች ያዋጭነት
ጥናት ሳይደረግ በዘፈቀደ በብድር ገንዘብ በመስራት ህዝቡን ዕዳ ከተው፣ ለቻይና መንግሥት ወለድ
አግድ አስይዘውና ዘርፈው ከመጡበት ሃገረ-እንግሊዝ ሸሽተው ተሰደዋል፡፡ የወያኔ መንግሥትና የምድር
ባቡር ኮርፖሬሽኑን የተወሰነ ድርሻ ለባህር ማዶ ኢንቨስተሮች ስም ለቻይና መንግስት በመሸጥ የዕዳ
ጫናቸውን ከመቀነስ ሌላ አማራጭ የላቸውም፡፡ ‹‹የቻይና ድራጎኖች ስውር ቅኝ አገዛዝ በኢትዩጵያ!!!››
እንደዛ ነው፡፡
{4} የኢትዮጵያ የገቢ ንግድና የወጪ ንግድ የወደብ አገልግሎት ምርጫ
የኤርትራ መንግሥት በቀይ ባህር አዲስ ወደብ የፖታሽ ማዕድን ኃብት ለወጪ ንግድ አገልግሎት ለማዋል
በተለይ ለአፍሪካ ቀንድ አገሮች፣ ለኢትዮጵያ የኤርትራው የአንፊል ወደብ አገልግሎት ምርጫ ከፖታሽ
ማዕድን ኃብቱ 1.2 ቢሊዮን ሜትሪከ ቶን እምቅ ኃብት 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መገኘቱ አንዱ
እንደሚሆን በአማራጭም አሰብና ምፅዋ እንደሉ፣ ታጁራ ወደብ በጅበቲ፣ በርበራ ወደብ በሱማለያ፣
ላሙ ወደብ በኬንያ፣ ፖርት ሱዳን በሃገረ ሱዳን የወደብ አገልግሎት ምርጫዎች እንደሆኑ መገንዘብ
ይቻላል፡፡ በሃገረ ጅቡቲ ታጅራ ወደብ በቻይና ኩባንያዎች በመገንባት ላይ ሲሆን የፖታሽ መዕድን
ሓብት በውጭ ንግድ ከኢትዮጵያ በጅቡቲ በኩል ወደ ቻይናና ኖርዌ ለመላክ የታሰበ ነበር፡፡ አሁን
ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት እርቀ ሠላም መውረድ የተነሳ የተገኘ አማራጭ የአንፊል ወደብ
አገልግሎት ከፖታሹ ማዕድን በ75 ኪ/ሜ ርቀት ላይ መገኘት ከአሉት የወደቦች ምርጫ ተመራጭ
እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ ከተለያዩ የአዋጭ ጥናቶች በመነሳት፣ ንግድ ንግድ ስለሆነ አዋጩን ጥናት
መምረጥ ያሻል፡፡ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የኢኮኖሚ አዋጭነት አጥኝዎች ኮሚሽን በማቆቆም ልሂቃን
የአዋጭነት ጥናት አማራጮች በማቅረብ ለሀገርና ህዝብ የሚጠቅመውን ከተለያዩ ወደቦች መሃል አንዱን
መምረጥ አስፈላጊ ነው እንላለን፡፡
Eritrea Mulls port as Ethiopia rapprochement spurs investors by Nizar Manek 23 Aug
2018 / Bloomberg
Eritrea is considering building a port on its Red Sea coastline to export potash from
deposits being developed in the Horn of Africa nation, a mines ministry official said.
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Plans for the harbor signal he country’s reemergence as a potential investor destination
after its surprise rapprochement with neighboring Ethiopia last month ended two
decades of political tensions. The facility could be used to ship potash from Ethiopia and
adds to a series of port developments in the strategically located region by nations
including Djibouti, Somalia, Sudan and the self-declared Republic of Somaliland. The
port would be situated at the Bay of Anfile, 75 kilometers east of the 1.2 billion-metricton Colluli potash deposit, Alem Kibreab, director-general of mines in the Ministry of
Energy and Mines, said in an interview in the capital, Asmara. A feasibility study is
under way to decide on the specific site, with the start of construction envisaged about
five years after a mine starts operating there, he said.
Existing Port Contruction of the mine is expe to take about two years, before the start
of production that will eventually rise to 472,000 tons per year, Crnelius said. Output
initially will be shipped from the existing Eritrean port of Massawa, which has sufficient
capacity to handle the mine’s exports but is further away than Anfile, he said. Alem said
Anfile could be used by potash projects being developed in Ethiopia as an export route,
instead of Djibouti, which is farther away. Oslo-based Yara Intternational ASA plans to
establish a $700 million potash plant near the Eritrean border, wile British Virgin
Islands-registered Circum Minerals Potash Ltd. Has amining license there covering 365
square kilometers.
Diboutian ports authority Chairman Aboubaker Omar Hadi said the country’s Chinesebuilt Tadjourah port is expected to start potash exports by the start of 2020 and is in
talks with exporters like Yara. A 128-kilometer road linking the port to the Ethiopian
border is scheduled to open in January, he said. ” it’s a no-brainer than if you could have
a port there and potash on the Ethiopian side, obviously you will choose that port,””
Alem said. “”Before the peace came, that was impossibility.”
ለኢትዮጵያ የገቢ ንግድና የወጪ ንግድ የወደብ አገልግሎት ምርጫ
{1} አሰብ ወደብ ኤርትራ፣ የመኪና መንገድ ርቀት ከአዲስአበባ 882 ኪሎሜትር፣ የባቡር አገልግሎት
የለም፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{2} ጅቡቲ ወደብ ጅቡቲ፣ ከአዲስአበባ 981 ኪሎሜትር ይርቃል፣ 757 ኪ/ሜትር የኤሌትሪክ ባቡር
አገልግሎት አለ፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{3} በርበራ ወደብ ሱማልያ የመኪና መንገድ ርቀት ከአዲስአበባ 937 ኪሎሜትር፣ የባቡር አገልግሎት
የለም፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{4} ምፅዋ ወደብ ኤርትራ የመኪና መንገድ ርቀት ከአዲስአበባ 1163 ኪሎሜትር፣ የባቡር አገልግሎት
የለም፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{5} ላሙ ወደብ ኬንያ፣ ከአዲስአበባ 1276 ኪሎሜትር ይርቃል፣ የባቡር አገልግሎት በመሠራት ላይ ያለ፣
ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{6} ፖርት ሱዳን ወደብ ሱዳን፣ ከአዲስአበባ 1900 ኪ/ሜ ይርቃል፣ የባቡር አገልግሎት የለም፣ የመኪና
መንገድ አለ፣ ፖለቲካ ተግዳሮት የለም፡፡
{7} ሞምባሳ ወደብ ኬንያ የመኪና መንገድ ርቀት ከአዲስአበባ 2067 ኪሎሜትር፣ የባቡር አገልግሎት
የለም፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
{8} አንፊል ወደብ ኤርትራ የመኪና መንገድ ርቀት ከአዲስአበባ 882 ኪሎሜትር፣ የባቡር አገልግሎት
የለም፣ ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል፡፡
ለኢትዮጵያ የገቢ ንግድና የወጪ ንግድ የወደብ አገልግሎት ምርጫ
(Port choice for Ethiopian importers/exporters)
ወደብ

አገራት

የመኪናመንገድ ርቀት
ከአዲስአበባ(በኪሎሜትር)

Road distance from
Addis aba(kilometres)

የባቡር መሥመር ርቀት
ከአዲስ አበባ(በኪሎ ሜትር)

የመሥመሩ ተግዳሮት

የባቡር አገልግሎት የለም

ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል

Rail distance from Addis
Ababa (kilometres)
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አሰብ

ኤርትራ

882
918

No railway line
781(constructed)
የኤሌትሪክ ባቡር ተሠርቶል

ጅቡቲ

ጅቡቲ

Political
አስተማማኝአማራጭ ችግር
Lack of viable
alternatives

በርበራ
ምፅዋ

ሱማልያ

937

የባቡር አገልግሎት የለም

ኤርትራ

1 163

የባቡር አገልግሎት የለም

ፖለቲካ ችግር
ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል

ላሙLamu

ኬንያ

1 276

የባቡር አገልግሎት የለም

ፖርት ሱዳን

ሱዳን

1 900

የባቡር አገልግሎት የለም

ሞምባሳ

ኬንያ

2 067

የባቡር አገልግሎት የለም

አንፊል

ኤርትራ

1 163

የባቡር አገልግሎት የለም

Source: UNCTAD.

ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረ፣ ፖለቲካውን ይቆጣጠራል!!!
የፌዴራላዊ መንግሥት መሥራቾች፣ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ተጠቃሚነት መብት አላቸው!!!
(19 ነሐሴ 2010 ዓ/ም ተፃፈ)
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በመሠራት ላይ ያለ
Under construction
ረዥም የመኪና መንገድ
Long road distance
ረዥም የመኪና መንገድ
ፖለቲካ ተግዳሮት ተወግዶል
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ምዕራፍ {28}
‹‹ አንድ እግረኛ ያወራውን፣ ሺህ ፈረሰኛ አይመልሰውም፡፡››
አይመልሰውም፡፡

{1} የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት/ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ፣ የካሉብና ሂላላ
የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት በአራት ቢሊዩን ዶላር ወጪ የግንባታ ሥራ
በኢትዩጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልል በኦጋዴን ቤዚን ውስጥ የተፈጥሮ ጋዝ ለማልማትና ነዳጅ ለመፈለግ
በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር በ2013 እኤአ
የፔትሮሊየም ፍለጋና ልማት ስምምነት መፈራረሙ ይታወቃል፡፡ኩባንያው በካሉብና በሒላላ አካባቢዎች
በቆፈረው ጉድጎዶች መልካም ውጤት ማግኘቱ ን አስታውቆል፡፡
• የካሉብ የጋዝ ክምችት ከአዲስ አበባ ደቡብ ምሥራቅ 1200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ
ሲሆን በ1972 እኤአ ቴኔካ የተሰኘ የአሜሪካን ኩባንያ ካሉብ አንድ ጉድጎድ በመቆፈር
፣የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን ማግኘቱ እንዲሁም ቴኔካ ኩባንያ በሂላላ አነስተኛ መጠን ያለው
ድፍድፍ ነዳጅ ማግኘታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
• እኤአ በ1980ዎቹ የቀድሞው የሶብት ኅብረት ኩባንያ የሆነው ስፒ የነዳጅ ፍለጋ ጉድጎዶች
በመቆፈር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቱን መጠን ያረጋገተ ሲሆን በሂላላ ተጨማሪ የተፈጥሮ ጋዝ
ክምችት አግኝቶ ነበር፡፡ በጥናቶቹ መሠረት በካሉብና በሂላላ ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት
መጠን 118 ቢሊዩን ሜትር ኪዩብ እንደሆነ በተለያዩ ኩባንያዎች የተካሄዱ ጥናቶች
ይጠቁማሉ፡፡
• በ2013 እኤአ ፖሊ ጂሲኤል የተባለ የቻይና ኩባንያ ከማእድን ሚኒስቴር ጋር የፔትሮሊየም
ፍለጋና ልማት በመስማማት በኦጋዴን 117151 ካሬ ኪሎ ሜትር የነዳጅ ፍለጋ ይዞታ ባለቤት
ሆኖል፡፡ ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችቶን ለማልማት ጂቡቲ ወደብ ድረስ 830 ኪሎ
ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡
የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ አራት ቢሊዩን ዶላር ይገመታል፡፡ የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል
ግንባታ የመሠረት ድንጋይ በመጋቢት ወር 2008 ዓ/ም ተቀምጦል፡፡የጋዝ ማስተላለፍያ ባንባ
ዝርጋታ ሥራ በነሐሴ 2008 ተጀምሮል፡፡ ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያው በዓመት አራት ቢሊዩን
ሜትር ኪብ ጋዝ በማምረት አብዛኛውን ምርት ወደ ቻይና ለመላክ አቅዶል፡፡ በተጨማሪም
ኩባንያው የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ ሊያቆቁም በጥናት ላይ ነው፡፡ ኩባንያው
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የተፈጥሮ ጋዝ ምርቱን በ2019 እኤአ ይጀምራል፡፡ በሪፖርተር ጋዜጣ መረጃ መሠረት
የተጠናቀረ ነው፡፡
ሃገራችን ኢትዩጵያ ከዚህ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትና የፔትሮ ኬሚካል ምርቶች ማምረቻ የምታገኘው
ጥቅም፣ የፕሮጀክቱ ጥናት በድብቅ እንደ ማፍያ ሥራ መረጃው ይፋ ባለመሆኑና ሊጠይቁ የሚችሉ
ህዝብና ጋዜጠኞችን በማፈን በሚስጢር የሚከናወን ሴራ እንዳለ እሙን ነው፡፡ የኦጋዴን መሬት ለቻይና
ኩባንያ ካልተሸጠ በቀር የሃገሪቱ ኃብት ድርሻ ከፕሮጀክቱ ምን ያህል እንደሆነና ለህዝብ በመገናኛ ብዙሃን
በግልፅ ማሳወቅ የአንድ መንግስት ሥራና ኃላፊነት ነው፡፡ የኢትዩጵያ መንግስት ከቻይና መንግስት 17.5
ቢሊዩን ዶላር ብድር እንዳለበት የዓለም ባንክ በቅርቡ አስታውቆል፡፡ የኢትዩጵያ መንግስት ከውጭ
ሃገራት የተበደረውን ብድር ለህዝብና ለምጣኔ ኃብት ጠበብት፣ ለአጥኝዎች፣ ለፓርላማና ለህዝብ
ማሳወቅ ይጠበቅበታል፡፡ በመረጃው አሰጣጥ የተዛቡና የመዘበራረቀ የአሀዞች ማቅረብ ለምን ይሆን፡፡
ቀጥሎ አስተውሉት፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በኢትጵያ ሄራልድ ጋዜጣ፣ ኢትዩጵያ፣ ጅቡቲና ቻይና
በህብረት የአራት ቢሊዩን ዶላር የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ፕሮጀክት፣የድፍድፍ ማጣሪያ ፕልንትና፣ 700
ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጋዝ ኤክስፖርት ተርሚናል እስከ 12 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ
ጋዝ ምርት በአመት፡፡ ከዚህ ውስጥ ኢትዩጵያ፣ 10 ሚሊዩን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለቻይና
በአመት ኤክስፖርት እንደምታደርግ ተገልፆል፡፡ ፖሊ-ጂሲኤል ተባለ የቻይና ኩባንያ የፕሮጀክቱን
ግንባታ ውጪ እንደሚሸፍንና በሦስት አመታት ውስጥ ግንባታው እንደሚያልቅ አናዶሉ ኤጀንሲ
አስታውቆል፡፡ የኢትዩጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥ አቶ ተክለወልድ አጥናፉ፤ የኢብባ ምክትል ገዥ አቶ

ዮሐንስ አያሌው፣ አቶ በቃሉ ዘለቀ የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዜዳንት፣ የልማት ባንክ ፕሬዜዳንት
በህወሃት/ኢፈርት እየታዘዙ ሀገሪቱን በማትወጣው ብድርና የእዳ ጫና ውስጥ ከተቶች ደላሎቹ እነ

ዘመዴነህ ንጋቱ፣ ዳዊት ገ/እግዚአብሄር፣ እነ ጀነራል ፃድቃንና አበበ ስለ ሃገራችን እድገት ቱልቱላ ሲነፉ
ነበር፡፡
‘‘Ethiopia, Djibouti, China to launch 4 Bln. USD natural gas project’’
Addis Ababa- Ethiopia says physical work on a massive four billion USD joint natural
gas project between Ethiopia, Diouti and China will soon be launched. The
announcement was made Thursday by Foreign Minister Dr. Tedros Adhanom at the
opening of the 4th Ethiopia- Djibouti Joint Ministerial Commttee Meeting in Addis.
…The project is made up of a natural gas pipeline, a liquefaction plant, and an export
terminal at Damerjog, Djibouti. The project, which includes a 700 kilometere pipeline
capable of transporting up to 12 billion cubic meteres of natural gas per year, would
enable Ethiopia to export 10 million cubic meters of liquefied natural gas (LNG) to
China annually. Chines firm POLY-GCL Petroleum Group Holding Ltd. Will finnce the
project, which is scheduled to take three years to complete, according to Anadolu
Agency. (Source:- The Ethiopian Herald, Saturday 23 July 2016)
የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሳትፎን በተመለከተ Chinese
engagement in the Ethiopian Power Sector
የቻይና መንግስት በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት፣ኃይል በማከፋፈልና ዓለም ዓቀፍዊ
የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም ዘርፍ ተሳትፎው ከአለፈው አስር አመታት ጀምሮ እያደገ
መጥቶል፡፡ ከሠንጠረዡ ለመረዳት እንደሚቻለው የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ ጣሊያንያዊ ከሆነው ሳሊኒ ካንፓኒ ከሚሰራው
የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በስተቀር ማለት ይቻላል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች በሁሉም የኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች (Power Generation Total) ያገኙት አጠቃላይ የኮንትራት ዋጋ 1.692.65 ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር(21.1 ቢሊዮን ብር ) ይገመታል፡፡ የቻይና ካንፓኒዎች ከኃይል ማመንጫ ማከፋፈያ
ፕሮጀክቶች( Power Transmission Total) 354 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር (4.4ቢሊዮን ብር) እና
ከመንግስታቶች ዓለም ዓቀፍዊ የኃይል አቅርቦት የማመቻቸት ፕሮግራም (Universal Access
Program) 23 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር(288 ሚሊዮን ብር ) አግኝተዋል፡፡ (Source: Ethiopian
Electric Power Corporation, September, 2009)
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Ethiopia to Get Chinese Funds for $1 Billion Hydropower Line, April 26, 2013 | By
William Davison
“April 26 (Bloomberg)—Ethiopia will receive funds from China for a transmission line
valued at $1 billion that will bring electricity from a hydropower plant to the capital,
Addis Ababa according to a government official. The 619-kilometer (385-mile) link from
the 6,000-megawatt Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile River will be
constructed over the next three years by China Electric Power Equipment and
Technology, Deputy Prime Minister of Economy and Finance Debretsion Gebremichael
told reporters in Addis Ababa today.
“The construction of this big transmission line will help benefit our economy and to
ensure our industrial development,” he said. Funding for the two 500-kilovolt cables will
come primarily from the Export-Import Bank of China, Debretsion said. Ethiopia, which
according to the World Bank has the second-highest hydropower potential in Africa
after the Democratic Republic of Congo, hopes to finish the self-funded $5-billion Nile
dam in 2018. The project will be the continent’s biggest power plant.”
የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ይባል የነበረው አሁን ኢትዩ ቴሌኮም በመባል ይታወቃል፡፡
በኢትዩጵያ አጠቃላይ የቴሌኮሙንኬሽን አገልግሎት ማለትም የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶችና ከላይ
የተጠቀሱትን ተግባራት በመስጠት ይታወቃል፡፡ በኢትዩጵያ መንግስት ሞኖፐሊ ፣በብቸኝነት ተጠቃሎ
በንብረትነት ከተያዙ የህዝብ ሃብቶች መኃከል በገቢው ትልቅነት በአንደኛ ደረጃ የኢትዩጵያ አየር
መንገድ ሲሆን በመቀጠልም ኢትዩ ቴሌኮም በሁለተኛ ደረጃነት፣ ኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ኢትዩጵያ
መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን ድርጅትና፣ ኢትዩጵያ መርከብ አገልግሎት የመንግስት ንብረቶች በመሆን
ይታወቃሉ፡፡ ኢትዩ ቴሌኮም የአመት አጠቃላይ ገቢ 300 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር (6, 000, 000 ,000
ቢሊዩን ብር) ፣ተንቀሳቃሽ ገቢ (Operating income) 3,308,636,000 ቢሊዩን ብር እንዲሁም
አጠቃላይ ገቢ (Net income) 1,527,255,000 ቢሊዩን ብር ሲሆን፤ ‹ገንዘብ የምትታለብ ላም› በመባል
በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ኃይለማርያም ደሳለኝ በማለት ያሞካሾሉ፡፡በእርግጥ ኢትዩ ቴሌኮምን
የኢትዩጵያ መንግስት ያልባታል፣ የቻይና መንግስት የታለበውን ይጠጣል፡፡በአጠቃላይ የኢትዩ ቴሌኮም
22, 288 ሠራተኞች ያሉት ትልቅ ድርጅት ነው፡፡ በ2006 እኤአ የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን
ከቻይና መንግስት ንብረት ከሆኑ ሦስት ካንፓኒዎች ጋር ማለትም ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን፣ ሃዊ ቴክኖሎጂና
የቻይና ዓለም ዓቀፍ ቴሌኮሙንኬሽን ግንባታ ኮርፖሬሽን ጋር 1.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
(12,585,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር ስምምነት ተፈራረሙ፡፡

“By 2005, China’s embassy in Addis Ababa hosted more high-level visits than any
Western mission and Chinese companies had become a dominant force building
highways and bridges, dams and power stations, cell phone networks, schools, and
pharmaceutical factories. Ethiopia’s trade minister said that “China has become our
most reliable partner.” China became involved in nearly every aspect of Ethiopia’s
economy. One agreement in 2006 with three Chinese companies is valued at $1.5 billion
in commercial suppliers’ credit at Libor (interbank lending rate) plus 1.5 percent to
develop cellular and 3G services across Ethiopia.”Source:-Ethiopia and China: How Two
Former Empires Connected in the 20th Century-by David H. Shinn June 11, 2014

በአጠቃላይ ከላይ ከሠንጠረዡ እንደሚስተዋለው፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት
ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd.
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን
ኢትዬቴሌኮም) የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡ በሌላ ዜና
የቻይናኢትዬ ቴሌኮም ድርጅት ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን ከብሄረ-አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዲን)

የንግድ ድርጁት ጥረት ጋር በመሆን በባህርዳር ከተማ፤ በዓመት 3 ሚሊዩን የሚያመርት ጣና የሞባይል
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ስልክ መገጣጠሚያ ፋብሪካ በመክፈት ህብረተሰቡ የውጭ የኢንተርኔት ድረ-ገፆችን እንዳይጠቀም
የሚያደርግ የሞባይል ምርት በ370 ብር ዋጋ በማስራጨት ላይ ይገኛሉ፡፡፡
ከ2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው
ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም
(32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ

collatoral እንደተያዘ አጥኝዋች ይናገራሉ፡፡
በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር
9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214%
እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡ በ2013 እኤአ
የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ
ምርት (GDP) 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች
መኃል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (373,036,000,000
ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡ የኢትዬጵያ አየር
መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮምና የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች በራሳቸው
የሚያደርጉት የውጭ ብድር 10
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ለዚህም ዋና ማስረጃ
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ለኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅትና ለኢትዬቴሌኮም እዳ የኢትዬጵያ
መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም
ማረጋገጡን በማስረጃ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡
የቻይና መንግስትና የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ
የቻይና ካንፓኒዎች በኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በማሸነፍ ኃያልነታቸውን
አስመስክረዋል፡፡ የቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ የቻይና መንግስት ንብረት የሆነው ድርጅት
ለኢትዬጵያ ቴሌኮም 1.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የብድር አቅርቦት በማመቻቸትና በማበደር
የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍን መቆጣጠር ችለዋል፡፡ የብድሩ ስምምነት መሠረት ዜድቲኢ
ያለአንዳች ጫረታ ሥራውን እንዲሰራ ተሰጥቶታል፡፡ ይሄ የብድር ስምምነት ምናልባት በአሁኑ ግዜ
የገበያ ዋጋ ስሌት መንግስታዊው ኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን የሽያጭ ዋጋ ያክላል፡፡ የኢትዬጵያ
የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍ ከአውሮፓና አሜሪካ በተተከሉ መሳሪያዎች በጥራትና ብዛት
የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፉ እድገቱ ሲገነባ ቆይቶ አሁን በዚህ አስር አመታት ውስጥ በቻይና ቴሌኮም
ቴክኖሎጅ መተካት ግድ ብሎታል፡፡ በዚህም ምክንያት አሁን ያለው የቴሌኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች
በቻይና አዲስ የቴሌኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች መተካት ይኖርባቸዋል፡፡ መሳሪያዎች በርካሽ ዋጋና
መቀያየሪያዎቹም ለሚቀጥሉት ዘመናት በቻይና ሰራሽ ቴክኖሎጅ ቁጥጥር ስር ለማደር ይገደዳል፡፡
ለዚህም ዋናው ምክንያት የቻይና የቴሌኮም ቴክኖሎጅ ከአውሮፓና አሜሪካ ቴክኖሎጅ ጋር በቀላሉ
የማይገጥም በመሆኑ፤ የኃላኃላ የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ሂሳብ እንደሚያወራርድ ሳይታለም
የተፈታ ነው፡፡ የቻይና መንግስት የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ በመቆጣጠር የሃገሪቱን ደህንነትና መረጃ
አጠቃላይ ብሄረዊ ሚስጢር ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር መሆኑንአደጋ እንዳለው አንድ ቀን ገሃድ
ይወጣል፡፡ የቻይና መንግስት ዛሬም በሃገሪቱ ውስጥ የተነሳውን ህዝባዊ እንቢተኝነትና ተጋድሎ
ለማጨናገፍ የኢንተርኔት አገልግሎቶችን ማለትም ፋስቡክ፣ ቲውተር፣ዋት ኢዛ አፕ፣ኢሞ፣ቨይበር፣
ቲውብ፣ ኢትዩጵያዊያን ድረ-ገፆችን (ኢትዩሚዲያ፣ ኢትዩፕን ሪቪው፣ ዘ ሃበሻ፣ ወዘተ) ከውጭ
የሚተላለፉ የሬዲና የቴሌቪዝን ስርጭቶችንና የሃገር ውስጥ ሚዲያዎችን በማፈን ታላቅ ሥራ
አከናውነዋል፡፡ በዚህ አመፅም አንዱም የቻይና ፋብሪካዎች አለመነካታቸው አስፈላጊው መረጃ
በእጃቸው እንደሆነ ይመሰክራል፡፡ የቻይና መንግስት የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት መከታና ጋሻ
ነው፣ የቻይና ኢንቨስተሮች ከኢትዩጶያ እስካልወጡ ድረስ ህወሓት መንግስት አይወድቅም፡፡ ቻይና
መንግስታዊ ኢንቨስትመንት በሃገሪቱ ሰፍኖል የግል ዘርፉ የተሰማራበትን ሥራ በሙሉ ነጥቀው ይዘዋል፡፡
የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍ በ2006 እኤአ ኢትዬጵያ በዘርፉ ካረገችው የመዋዕለ
ንዋይ ፍሰት 34,520,000 ሚሊዬን ዶለር የቻይና 12,113,000 ሚሊዬን ዶለር ከመቶ 35 እጅ በመቶ
ቻይና ድርሻ ነበራት፡፡ በ2007 እኤአ ኢትዬጵያ በዘርፉ 1,048,600,000 ቢሊዬን ዶለር ድርሻ ሲኖራት
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ቻይና 1,027,600,000 ቢሊዬን ዶለር ከመቶ 97.99 እጅ ዘርፉን በመቆጣጠር የአንበሳውን ድርሻ
ለመያዝ በቅታለች፡፡
ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስትና የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. ድርጅቶች ጋር
የኢትዬቴሌኮም የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ወይም (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም
በእዳው ጫና ወደፊት የኢትዩጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ ወደ ግል ዘርፍ በሚዘዋወርበት አስገዳጂ ሁኔታ
ለቻይና መንግስት ለቻይና ቴሌኮም ካንፓኒዎች እንደሚሸጥ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡
በማዕድንና ሚንራል በኩልም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 10,608,458 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 6,957,130 ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 65.58 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በትራንስፖርት ዘርፍም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 356,220,000 ሚሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 352,570,000 ሚሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 99.02 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም በግብርና፤በኢንድስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች ከጠቅላላው
የኢትዬጵያ 13,535,999,000 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት የቻይና ድርሻ 1,852,532,958
ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 13.68 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን ጋር የተደረገው ስምምነት የሞባይል አገልግሎትን ከ 1.5 ሚሊዩን
ወደ 7 ሚሊዩን ለማሳደግ፣የመስመር ስልክ አገልግሎት ዘርፍን 1ሚሊዩን ወደ 4 ሚሊዩን ከፍ
ለምድረግና የፋይበር ኦፕቲክ መረብ አገልግሎት ከ4000 ወደ 10 000 ኪሎ ሜትር በ2010 እኤአ
ለመስራት ተስማሙ፡፡ በኢትዩጵያ መንግስት እቅድ መሠረት፤ የሃገሪቱን ቴሌኮሙንኬሽን መሠረተ ልማት
ግንባታ ለማሻሻል በ2.4 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የኢትዩጵያ መንግስትና የቻይና መንግስት በጋራ ስለላ
ተግባር በኢትዩ ቴሌኮም በኩል፣ ኢንተርኔት ጽሁፍና ኅትመት ሳንሱር በማድረግና በመመርመር
የኢንተርኔት የማጥለል ሥራ (internet filtering)ና መልእክቶችን በኢትዩ ቴሌኮም የኢንተርኔት
ክትትልና ሳንሱር በወንጀል ድርጊት ሆኖ በ2012 እኤአ ህግ በማውጣት እስከ 15 አመት እስራት
እንደሚስፈርድ ተደንግጎል፡፡ ኢትዩ ቴሌኮም በተለያዩ ኢትዩጵያዊያኖች ንብረት የሆኑ የባህር ማዶ ድረገፆችን የመንግስት የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ሃሳብ፣ በሃገር ውስጥ እንዳይታዩ በማገትና የተለያዩ የውጭ
ድረ-ገፆችን በመዝጋት የስራ ልምድ አካብተዋል፡፡ በ2005 እኤአ ህዝባዊ ምርጫ ግዜ የኢትዩጵያ
ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን የሞባይል አጭር መልእክቶች እንዳይተላለፍ በማድረግ ለሁለት ዓመታት
ያህል እግዱ ቀጥሎ ነበር፡፡ በ2008 እኤአ የጋዜጠኞች መብት ተሞጋች ኮሚቴ(Committee to Protect
Journalists) ድረ-ገፆ መስኮት ለብዙ ወራቶች ተዘግቶ ነበር፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች
ቀጥለን እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር፣በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት
ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም
ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት
ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ
ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር አይሮፕላኖች
ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ለኢትዬጵያ
አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8
አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም
አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ
2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,
000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ
ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር
መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን ብር(1,413,697,338
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ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)በ 2012እኤአ ነበር፡፡ በእዳ ብዛትም የኢትዬቻይና አየር መንገድ እንዳይባል
ያሰጋዋል፡፡የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ
የቀረበ ሲሆን፣ የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ
ይገባል፡፡ 2012እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ
ምርት የነበረ ሲሆን የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡
የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and
Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር ስምምነቶች
አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ( Zhu
Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር)እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
ኢትዬቴሌኮምበአጠቃላይ፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. የቻይና ኮምኒስት
ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም)
የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው ክፍያም
ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡
በአጠቃላይ በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ
የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
(GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡
በ2013 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ
አገራቶች መኃል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
(373,036,000,000 ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮምና የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች
በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር 11.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ በዝርዝር
ያሳያል፡፡ (ሀ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር IFIs/Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም
ዓቀፍ ልማት ትብብር( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ
African Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment
Bank (EIB) etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት ዘርፉ
አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን
ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period)
አምስት ዓመታት መሆኑና፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
(principal) መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ
ከ3 እስከ 6 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ (The Sector’s Current Estimated
Loan Portfolio የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የውጭ ብድር
(ለ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.0 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከተለያዩ የንግድ ባንኮች ብድር ተበድሮል፡፡
ከነዚህም ውስጥ የቻይናና የህንድ የንግድ ባንኮች ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የሀይድሮ ኤሌትሪክ ፓወር
መሠረተ ልማት ዝርጋታና ግንባታ የሚውል ብድር ተበድረዋል፡፡ የንግድ ባንክ ብድር (Commercial
Banks loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለአስር ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ
ግዜ ሦስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
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መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
(ሐ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር የቦንድ ብድር Bonds ከሃገር ውስጥና ከባህር
ማዶ ዲያስፖራ፣ከመንግስታዊና የግል ዘርፎች ቦንድ በመሸጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ የቦንድ ብድር (Bonds
loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለሰባት ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ ተበዳሪዉ የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 5 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ በኢትዬጵያ ባንኮች ከሚያበድሩት 27 በመቶ ለቦንድ ግዥ እንዲገዙ ግዳጁ
እንደተጣለባቸው ልብ ሊሉ ይገባል፡፡
(መ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 240 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር በዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች Supplier’s
credits በብድር እቃዎች ተበድሮ ገዥቶል፡፡ የዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች ብድር (Supplier’s credits)
ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ከ2 እስከ 4 ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ አንድ
ዓመት ነው፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ 4 እስከ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
የብድር አገልግሎት Debt Servicing: የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ ይሄ ሁሉ እዳ
በአለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በመሆኑ የእዳ ክፍያው ከላይ በተጠቀሰው የእፎይታ ግዜ ምክንያት
ተበዳሪው ድርጅት ላይ ተፅዕኖ አያደርግም፡፡ ከዚህ በኃላ የብዙዎቹ እዳዎች የእፎይታ ግዜ ያልቅና
የእዳው ክፍያ ከ 2012/13 እኤአ በኃላ ጀመ[ል፡፡ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይልና የመንግስት የብድር ጫና
በተለይም የመንግስት የእዳ አገልግሎት ጫና 67 በመቶ በ2010 እኤአ እንደደረሰ ይታወቃል፡፡
በቀጣዬቹም አመታት ከ2013 እስከ 2018 እኤአ መከፈል ያለበት የእዳ አገልግሎት የክፍያ መጠን
በአማካኝ 250 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (5 ቢሊዩን ብር)ና ከዛም በላይ ይሆናል፡፡ ይሄንንም
ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡
ለዚህም ዋና ማስረጃ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለኢትዬጵያ አየር
መንገድ ድርጅት፣ ለኢትዬቴሌኮምና የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል እዳ የኢትዬጵያ መንግስት እዳ
እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡን
በማስረጃ ቀርባል፡፡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት
2014እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 2014 ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን
ሪፖርት ከድረ-ገፁ መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡

በቻይና በ3.4 ቢሊዩን ዶላር ብድር የተገነባው የኤሌትሪክ ባቡር
በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና ሲቨል ኢንጅነሪንግኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በአራት
ቢሊዩን ዶላር ብድር እየተገነባ ያለው 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው፣ የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ
የኤሌትሪክ ባቡር አዲስአበባ ከተማን ከጅቡቲ ጋር ያገናኛል፡፡ በአንድ ግዜ 2760 ሰዎችን ጭኖ በሰዓት

120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም 3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር የመጎዝ አቅም እንዳለው
መስከረም 26 ቀን 2009ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቦል፡፡
የኢንዱስትሪ ዞን ለማስፋፋት ተመራጭ የሆነችው የደቡብ ክልል መቀመጫ ሐዋሳ ከፍጥነት መንገድ
በተጨማሪ የባቡር መስመር እንዲኖራት ተፈልጓል፡፡ ለዚህ ፕሮጀክት የቻይና መንግሥት ፋይናንስ
ለማቅረብ መስማማቱ ተገልጿል፡፡ በአጠቃላይ የቻይና መንግሥት ፍላጎት ያሳየባቸውን ፕሮጀክቶች
በቀጣይ ጊዜያት በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ድርድር እየተካሄደ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገኘው መረጃ
ያመለክታል፡፡
የኢትዩጵያ አየር መንገድ ባለ አራት ኮኮብ ሆቴል ግንባታ በ65 ሚሊዩን ዶላር ወጭ በአዲስ አበባ ቦሌ
ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በሚገኝ 40,000 ካሬ ሜትር ላይ አራት የተለያዩ ምግብ ቤቶች፣ሁለት መጠጥ
ቤቶች፣370 የመኝታ ክፍሎች፣ሁለት መዋኛ ገንዳዎች፣ጂምናዚም፣ስጦታ መሸጫ ሱቆች፣2,000 ሰዎች
የሚያስተናግድ የመሰብሰቢያ አዳራሰሾች፣3 አነስተኛ አዳራሾች ያሉት ሆቴል በማስገንባት ላይ ይገኛል፡፡
ግንባታውን የሚያካሂደው አቪክ የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ነው፡፡
ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን/Eastern Industrial Zone (EIZ)) የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች/ (Special
Economic Zones) የተለዩ የኢኮኖሚ ዞኖች( Special Economic Zones) ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል
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ዞን (Eastern Industrial Zone (EIZ)) ወይም ኢንደስትሪያል ፓርክ በኢትዬጵያ ከአዲስአበባ ስሜን
ምስራቅ 37 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዱከም ከተማ ተገንብቶ ይገኛል፡፡ በዱከም በ200
ሄክታር ላይ የተገነባው ምሥራቃዊ ኢንደስትሪያል ዞን በአይነቱ የተለየ የቻይና ኢንቨስትመንት
ከፍተኛውን የመሬት ቅርምት ከህወሓት የጦር አበጋዞች ጋር በመሆን የሚፈፅሙ የንግድ ካንፓኒዎች
ናቸው፡፡
በ2007 እኤአ የንጋንግ ግሩፕና( Yonggang Group) ኪያኦን ግጉፕ( Qiyuan Group) የሆኑት
በዛንግጃአጋንግ ከተማ የሚገኑት ሁለቱ የብረት ፋብሪካዎች በቻይና የንግድ ሚኒስትር የወጣውን ጫረታ
በማሸነፍ ሥራ ጀመሩ፡፡ በኢትዬጵያ ይህ የተለየ የኢኮኖሚ ዞኖች ምስረታ የመጀመሪያውና ትልቁ
ኢንደስትሪያል ፓርክ በሃገሪቱ ለመሆን በቅቶል፡፡ የኢትዬጵያ መንግስት ይህን ፕሮጀክት ከዘለቄታ
የኢኮኖሚ እድገትና ከድህነት ቅነሳ ጋር በማዛመድ የኢንደስትሪያል ዘርፍን ለማሳደግ አቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ
መንግስት ኢንደስትሪ ሚኒስትር የኢኮኖሚ ዞኑ ውስጥ የጨርቃ ጨርቅና የልብስ፣የህንፃ መሣሪያዎች ዕቃ
ማምረቻ፣የማኒፋክቸሪንግና የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ አገልግሎት እንዲስፋፉ ይፈልጋሉ፡፡ በአሁኑ
ግዜ 11 የቻይና ካንፓኒዎች በኢንደስትሪያል ፓርክ ለመስራት ፊርማቸውን አኑረዋል፡፡
ሁጃአን( Huajian) የቻይና የጫማ ፋብሪካ የባህር ማዶ ገበያ ኢንቨስተር በኢትዬጵያ ውስጥ 20 ሚሊዩን
ጥንድ ጫማዎች በአመት ወይም ሁለት ሽህ ጥንድ ጫማዎች በቀን በማምረት ላይ ይገኛል፡፡ የጫማ
ፋብሪካው በስመ ጥሩ ንግድ ምልክት ብራንድ ስም በማምረት በዓለም ዓቀፍ ንግድ በመሰማራት
ለአሜሪካና አውሮፓ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ግዜ 1600 ሠራተኞች ያሉት ሲሆን አብዛኛዎቹ
ኢትዬጵያዊ እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ የሁጃአን ማኒፋክቸሪንግ በኢትዬጵያ ውስጥ ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት
ዋጋ፣ በርካሽ ዋጋ ሰፊ የቆዳ አቅርቦት አግኝቶል፡፡ ፋብሪካው ሰፊ የግንባታ ቦታ፣የተሞላ የኤሌትሪክና
ውኃ አቅርቦት፣ የመንገድ መሰረተልማትና የታክስ እፎይታና ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ
ከቀረጥ ነፃ ፖሊሲ በማግኘት ምርቶቹን ወደ አሜሪካና አውሮፓ ገበያ በማቅረብ ከፍተኛ ትርፍ
አግኝተዋል፡፡ የሁጃአን የቻይና የጫማ ፋብሪካ ሁሉንም ምርቶች ለባህር ማዶ ገበያ በማቅረብ በ2011
እኤአ 250 ሚሊዬን ብር (12 ሚሊዩን ዶላር በአመት)ገቢ አግኝቶል፡፡
አዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ የቻይና ኤግዚም ባንክ ለአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንድ ቢዩን ዶላር ብድር
ለማቅረብ ተስማምቶል፡፡ባንኩ በኢትዩጵያና በቻይናዋ ሁናን ግዛት መንግስት አማካይነት ለሚገነባው
የኢትዩ-ሁናን ኢንዱስትሪ ፓርክ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ማምረቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ አው፡፡
ስምምነቱ ከቲቢያን ኤሌትሪክ አፓራተስ ስቶክ(ቲቢኢኤ ትራንስፎርመር ግሩፕ) እንዲሁም ሳኒ ግሩፕ
ከተባሉ ሁለት ትልልቅ የቻይና ኩባንያዎች ጋር ዶ/ር አርከበ እቁባይ ተስማምተዋል፡፡ ለአዳማ
ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ቦታ ከ300 ሄክታር መሬት በላይ መዘጋጀቱን ከዚሁ ውስጥ የተለያዩ የቻይና
ኩባንያዎች መሀከል፣ ስንሻይን ግሩፕ ኩባንያ 80 ሄክታር፣ ኪንግደም ኩባንያ 30 ሄክታር፣የደቡብ
ኮርያው ግዙፍ የጨርቃ ጨርቅ አምራች ያንግዋን ኮርፖሬሽን 200 ሄክታር መሬት ላይ የሚንጣለል
የማምረቻ ግንባታ እንደሚኖራቸው ዶ/ር አርከበ እቁባይና የኢትጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነር አቶ
ፍፁም አረጋ ለጋዜጠኞች አረጋግጠዋል፡፡ ለፓርኮቹ ግንባታ ከመንግስት ካዝና፣ ከዓለም ባንክ ብድር፣
እንዲሁም ከዩሮ ቦንድ ሽያጭ በተገኘ ከ1.5 ቢሊዩን ዶላር በላይ ገንዘብ የመገንቢያ ወጪ ጠይቆል፡፡
መንግስት በአንድ ኢንደስትሪ ፓርክ ግንባታ በአማካይ ከ100 እስከ 150 ሚሊዩን ዶላር እንደሚያወጣና
አንድ ፓርክ 75 ሄክታር እስከ 2000 ሄክታር በድሬዳዋ የሚገነባው የኢንዱስትሪ ፓርክ የመሬት ስፍት
ሊኖረው ይችላል፡፡ በመላ ሃገሪቱ የሚገነቡ ከ10 በላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የገበሬውን መሬት
የተቀራመቱ በመሆናቸውና ገበሬውን የጥቅሙ ተካፋይ ያላደረጉ በመሆናቸው እንዲሁም በጉልበት
ህብረተሰቡን ያላማከረ የመሬት ዘረፋና ነጠቃ በመሆኑ በህዝቡ ድጋፍ አላገኘም፡፡
ኃጀዬን ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ የቻይናው ግዙፍ ኩባንያ ኃጀዬን ግሮፕ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ
ጀሞ አካባቢ በ164 ሁክትር መሬት ላይ ዘመናዊ የሌዘር ኢንዱስትሪ ፓርክ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡
በዚህ ፓርክ ውስጥ ከጫማ ፋብሪካዎች በተጨማሪ የቴክኒክና ሙያ ዩኒቨርሲቲ፣የሠራተኞች
መኖሪያ፣የንግድ አገልግሎት መስጫ ተቆማት፣ አረነረጎዴ ሥፍራዎች ግንባታ ያካተተ መሆኑን በሚያዝያ
2007 ዓ/ም የመሠረት ድንጋይ በተቀመጠበት ወቅት ተገላፆል፡፡የፓርኩ ግንባታ ሲጠናቀቅ 30 ሽህ ሰዎች
የስራ እድል እንደሚፈጥርና ሁለት ቢሊዩን ዶላር የውጭ ምንዛሪ እንደሚያስገኝ በወቅቱ ተገልጾል፡፡
ፓርኩ ይህን ያህል የስራ እድልና የውጭ ምንዛሪ ማስገኘቱን ኢንቨስትመንት ጥናቱ ለምሁራን ይፋ
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አልተደረገም፡፡ ብዙ ግዜ ያለ በቂ ጥናቶች የመሬት ቅርምት ለማድረግ ተጋነነ ምናባዊ አሃዞች
በማስቀመጥ ህብረተሰቡን የሚያፈንቅል የመሬት ነጠቃ በመካሄዱ የተነሳ በህዝቡ ተቀባይነት አላገኘም፡፡
በዚህም የተነሳ ሰው ሰው ያልሸተተው ልማት፣ መሬታቸውን በግፍ የተነጠቁ አርሶ አደሮች ሊሰጣቸው
የታቀደው ተለዋጭ ቦታ ለኑሮ ምቹ ባለመሆኑ እንደማረከቡ አስታውቀዋል፡፡
ቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ዞን በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ለሚ ለደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች የሚገነባው
ኢንደስትሪያል ዞን 633 ሚሊዩን ብር የግንባታ ወጪ እንዳለው የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ለ13 የአገር
ውስጥ ኮንትራክተሮች ስራውን ሰጥተዋል፡፡ ፋብሪካዎቹ የሚገነቡት በ156 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ
ይታወቃል፡፡ የደቡብ ኮሪያ ኢንቨስተሮች ስምንት ካንፓኒዎች በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንደስትሪያል
ዘርፍ እንደሚሳተፉ ተገልፆል፡፡
የቻይና መንግስት፣የቻይና መንግስት የልማት ድርጅቶች በሃገር ውስጥና በባህር ሞዶ አገራቶች
የኢንቨስትመንት ፍስት 55 በመቶ መሆኑ ጥናቶች ያረጋግጣሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ በአፍሪካ በተለይ በደቡብ
ሱዳን በ29 ቢሊዩን ዶላር ኢንቨስትመንት ብድር ቤንዚን በማውጣት ወደ ቻይና የቤንዚን ምርቱን
በመጫን ላይ ይገኛሉ፡፡ በደቡብ ሱዳን መንግስት በሁለቱ ተቀናቃኞች በተነሳ ጦርነት የቻይና መንግስት
የቤንዚን ኃብት ዝርፍያ እንዳይስተጎጎልበት 10000 የቻይና ወታደሮቾን በደቡብ ሱዳን በማስፈር
እስካሁን የነዳጁን ኃብት በመዛቅ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከዚህ በመነሳት የቻይና መንግስት በኢትጵያ
የሚያከናውነው የኢንቨስትመንት ፍስትና ለኢትጵያ መንግስት እስካሁን 17.5 ቢሊዩን ብድር ማበደርና
ጥቅማቸውን ለማስከበር ለህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ከስልጣን መንበሩ እንዳይወድቅ ለማድረግ
የኢንተርኔት ግንኙነቶችን በመፈን፣ መረጃ በመሥጠት በህዝባዊው ትግል ላይ እንቅፋት በመፍጠር ላይ
እንደሚገኙ ሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ የቻይና ባለኃብቶች በአጭር ግዜ ውስጥ
የኢትዩጵያን ኢኮኖሚ ከህወሓት የፓርቲ ንብረት ከሆኑት ኢፈርትና ሜቴክ ጋር በሽርክና በመስራት
የሃገሪቱን ሃብት በመቆጣጠርና መሬት በመቀራመት ሥራ ላይ ይገኛሉ፡፡ የህወሓት የሜድሮክና የቻይና
ባለሃብቶች በሽርክና የሃገሪቱን ሃብት በመቆጣጠር ላይ ይገኛሉ፡፡ በአገር ቤት ህዝባዊ እንቢተኝነት በነዚህ
የቻይና ኢንቨስትመንቶች ላይ አንዳችም ጉዳት አልደረሰም፡፡ በውጭ ሃገራት የሚገኙ ኢትዩጵያዊያን
በቻይና ኢንባሲዎች ሁሉ ተቃውሞቸውን በቻይና መንግስት ላይ ማድረግና ለዓለም ህብረተሰብ ማሳወቅ
ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡
(የቻይና የመንገድና ድልድይ ኮንስትራክሽን) አዲስ ኢንጂነሪንግ ኃ/የ/ካንፓኒ፣የቻይና መንግስት
የኮንስትራክሽን ካንፓኒ ሲሆን በ1998እኤአ ኢትዩጵያ የአዲስአበባ ቀለበት መንገድ ለመስራት ገብቶ ውሎ
ሲያድር በ20005 እኤአ ደረጃ አንድ የመንገድ ኮንስትራክሽን ተቆራጭ ፍቃድ በማውጣትና በመጫርት
160 ሚሊዩን ዶላር የመንገድ ሥራ እስከ 2004 እኤአ ያገኘ የቻይና መንግስታዊ ድርጅት ነው፡፡
CRBC (China Road and Bridge Construction) Addis Engineering PLC is a Chinese
Government construction firm which came to Ethiopia in 1998 to construct the Addis
Ababa ring road. It was previously engaged in Ethiopia as a Chinese foreign contractor,
but re-established as a Grade 1 GC local company in 2005 in order to compete in road
tenders, which is possible for local contractors only. CRBC has been very successful in
winning and implementing government road contracts on time and has undertaken
more than $160 million worth of road projects in Ethiopia since 2004.
• የቻይና የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
ወጋገን ባንክ ህንፃን በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
• የቻይና የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
የሕብረት ባንክ ሠላሳ ሁለት ወለል ያለውን ህንፃ በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በመገንባት
ላይ ይገኛሉ፡፡
• የቻይና የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
ለኢትዩጵያ ንግድ ባንክ ህንፃን በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በላይ በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
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•

የጣሊያኑ ቫርኔሮ የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቆራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ
አካባቢ የአዋሽ ባንክ ህንፃን በግምት በአንድ ቢሊዩን ብር በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
የሙስናና የሌቦች ሃብትና ፎቆች ተወርሰው እዳችን ይከፈል፣ ከሳውዲ አረቢያ የሙስኛዎችን ኃብት
ማምከን ተማሩ!!!
ሙስናና ሌብነትን ለመዋጋት፣ የፕሬስ ነፃነት!!!
ዘራፊዎቹ የወያኔ ኢፈርትና ሜቴክ ድርጅቶች ንብረቶች መጀመሪያ በአክሲዮን ለህዝብ ይሸጡ!!!

(JUNE 8, 2018)
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ምዕራፍ {29}

‹‹በመንግሥት ውስጥ መንግሥት!!! (A State Within a State)!!!››

A German airport management company bought 45 percent of Athens International Airport on May
Ethiopian
International
Airport.
31.

ኢትዮጵያዊው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ እንደ ዊል ስሚዝ (Will Smith) ትወናውን
ቀጥሎል፡፡
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይም ቢሆኑ የውጭውን ጉዞቸውን ቀነስ አድርገው የኢትዮጵያ ህዝብ
የውስጥ ስቃይ ላይ አተኩረው፣ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ››ን ለማስቆም እንኮን አቅም ቢያጡ፣ የምስኪን
ዜጎችን የግፍ ፍንቀላና ግድያ ይገጡ ዘንድ ፈጣን መፍትሄ እንዲዘይዱ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የግፍ ፍንቀላና
ግድያ ሲፈፀሙም በእዛ በአማላይ ልሳናቸው ቅዋሜ ማሰማት የስልጣናቸው ግዴታ ነው፡፡ ዝምታቸው
ግድየለሽ እንዳያስመስላቸውም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል፡፡› ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጂግሳ፡፡ 1 አንድ
አገር ብሄራዊ ኢኮኖሚዋን ለመገንባት መሠረተ ልማቶን ለማፋጠን የውጭ ምንዛሪ የሚስገኙ የግብርና
ምርቶችና የማእድን ዘርፎች የሚወጡበት አካባቢ በቅድሚያ መንገዶች፣ የባቡር መስመሮችና ኤርፖርቶች
ማስፋፋት አለባት፡፡ በዚህም መሰረት የኦሮሚያ፣ የአማራና የደቡብ ክልሎች የቡና፣ ሠሊጥ፣ የቦለቄ፣
የአበባ፣ የጫት፣ የወርቅ ወዘተ ምርቶች ወደ ውጭ በመላክ ሦስት አራተኛውን የሃገሪቱን የውጭ መንዛሪ
ስለሚያስገኙ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ይላሉ የምጣኔ ኃብት ጠበብቶች፡፡ የወያኔ መሠረተ ልማት
በጠባብ ብሄርተኛነትና በአድሎ ላይ የተመሰረተ ምንም ዓይነት የውጭ ምንዛሪ አስተዋፅዖ በማያደርጉ
ከልሎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ለውጭ ዕዳ ሃገሪቱን ዳርጎል፣ በዚህም ምክንያት በክልሎች
ያልተመጣጠነ እድገት በመፍጠር ላይ ይገኛል፡፡ ወያኔ የሃገሪቱ ብሄራዊ ኢኮኖሚ በክልላዊ ኢኮኖሚ
በመተካቱ በመንግስት ውስጥ ስውር መንግስት በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ የሃገሪቱ ብድርና የዕዳ ጫና
የተከሰተው በዚህ ምክንያት በመሆኑ ሊታረም ይገባል፡፡
ተልባ ቢንጫጫ፣ በአንድ ሙቀጫ!!!፣ የወያኔ የጦር አበጋዞች መንግሥት
{1} የወያኔ መንግሥት ከትንሽ ጊዜ በኃላ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› አንስተናል ብለው ያውጃሉ!!! ሆኖም
የወያኔ የጦር አበጋዞች መንግሥት የመከላከያ ሠራዊትና የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲና ኮማንድ
ፖስቱ ከክልሎች አይወጣም አፈናውና ጭቆናው ይቀጥላል ፡፡ በተጨማሪም ወያኔ ሌሎች አጋር
ድርጅቶችን በቁጥጥሩ ሥር በማድረግ ሌሎች የጦር አበጋዞች መንግሥት ልክ እንደ ሶማሌው
ፕሬዜዳንት አብዲ አሊ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ የጦር አበጋዞች መሪዎች በማሰልጠንና
በመፈልፈል የህዝብ ግጭትን በማስፋፋት አቅጣጫ ማስቀየር ሴራ ይቀጥላል፡፡
{2} የወያኔ ሌቦችና ሙሰኛች ከእስር ተፈተዋል፣ ብዙ የፖለቲካ እስረኞች አሁንም ወህኒ ቤት ናቸው፡፡
ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ በኮንትሮባንድ ድንበር አቆርጦ ለመውጣት ሲሞክር መያዙን ሬዲዬና
ቴሌቪዥን ተገልፆል፡፡ የዶክተር አብይ አህመድ የሌቦችና ሙስናን የመታገል አቆም ከቃላት የዘለለ
አይደለም፡፡ ከህግ በላይ የሆኑ ሰዎችንና ገዳይና ሌቦችን ሊያስታርቁ ይሻሉ! የሃገሪቱ ህገመንግሥትና ህግ
ካልተከበረ ሰላም አይመጣም!!!
{3} የህዝብ መፈናቀል ቀጥሎል፣ በሶማሌና ኦሮሞ ግጭት ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተፈናቅለዋል፣
ከቤኒሻንጉል ከብዙ ሽህ ህዝብ በላይ ተፈናቅሎል፣ በጌዲዮና ጉጂ ዞን ከ200 ሽህ ህዝብ በላይ ተሰደዋል፣
አዲስ አበባ ሃና ማርያም ከ20 ሽህ ህዝብ በላይ ቤታቸው ፈርሶ ሜዳ ፈሰዋል፡፡ ሰሚ ያጣው ተፈኛቃይ
ህዝብ ዶክተር አብይ አህመድን ‹‹ለቤት ሳማ፣ ለውጭ ቄጤማ!!!›› እያላቸው ይገኛል፡፡
{4} ወያኔ የዲሞክራታይዜሽኑን ምህዳር በማስፋት መንግስት ከሃገር ውስጥና ከባህር ማዶ ተፎካካሪ
ፓርቲዎች ጋር እውነተኛ ድርድር አደርጋለሁ ብሎ ለሁሉም በግልፅ ይፋዊ የውሽት ጥሪ ያደርጋል፡፡
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ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ኢትዮጵያ ሃገራዊ ንቅናቄ፣ ለኢትዮጵያዊያን የጋራ ግበረ ኃይል፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ
የጋራ ትግል ሸንጎ፣ ለኢትዮጵያውያን ተጋሩ፣ ለሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ
ማህበራቶች፡- ለውይይት ይጠራልና በተንዛዛ አጀንዳና ጉንጭ አልፋ ውይይት ግማሽ አመት ይፈጃሉ፡፡
ወያኔ በትረ ሥልጣኑን እያጠናከረ ይገዛል፡፡ የግሉ ዘርፍ የኢኮኖሚ መሪነት (private-sector-led)
እድገትን፣ በተለያዮ ዘርፎች ኢንቨስትመንት ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ሰላምና ብልፅግናን አጎናፅፋለሁ
በማለት የልማት ዕርዳታና ድጋፍ የሚሠጡ መንግሥታትና ዓለም ዓቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችን ወያኔ
ያማልላል፣ ከእነሱም እርዳታ ያገኛል፡፡ በቅርቡ 250 ሚሊዮን ዶላር ከቻይና መንግስት በትግራይ ውኃ
አገልግሎት የሚውል ብድር አግኝቶል፡፡ ‹‹ምክር ቤቱ የ702 ሚሊዮን ዶላር የብድር ስምምነት አፀደቀ››
ከዓለም ባንክ ብድርና እርዳታ በቅርቡ አግኝቶል፡፡
{5} ሸክ አላሙዲን በማስፈታት በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋፆኦ እንዲያደርጉ
የኢንቨስትመንት አርዐያ አድርጎ ለድቤ መችዎቹ በሚሊኒየም አዳራሽ አስጨብጭቦል፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣
ሶማሌ፣ ደቡብ ክልል ልጆቻቸው ለተገደሉባቸውና ለተፈናቀሉ ዜጎች መልስ ሳይሠጥና አንዳርጋቸው ፅጌና
ሌሎች እስረኞች ሳይፈታ በሳውዲ ዜጋ ለማስፈታት ድራማውን ቀጥሎል፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካች
ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግሥት ከኣለም የልማት ማሕበር ጋር የ702 ሚሊዮን ዶላር የብድር ስምምነት
አፀደቀ› ከዚህ ውስጥ 327 ሚሊዮን ዶላር ለከተሞችየተቆማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፍያ ፕሮግራም፣
ቀሪው 375 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ለኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም እንደሚውል ተመልክቶል፡፡ ከብድሩ
ስምምነት በተጨማሪ የዓለም ባንክ 273 ሚሊዮን ዶላር በእርዳታ የተለገሰ ሲሆን፣ ይህም
ለኤሌክትሪፊኬሽን ማስፈፀሚያ ይውላል፡፡››2
{6} ዶክተር አብይ አህመድ በየአስራምስት ቀናት አምስት አምስት ከ75 እስከ 80 እድሜ ያላቸው
ሹማምንቶች ጡረታ ያስወጣሉ ይህም ስድስት ወራት ይፈጅባቸዋል፣ ልክ እየሰፈሩ እስረኞች
እንደሚለቁና በምትካቸው አዲስ እስረኞች ዘብጥያ እንዳሚያወርዱ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ዓይነት ነው
የትወና ጨዋታው፡፡ በጡረታ ሚኒስቴር እድሜቸው ያለፈ ሹማምንቶች ሚኒስትር፣ ሚኒስቴር ድኤታ፣
ጀነራል መኮንኖች የስም ዝርዝር ስላለ በአንድ ጊዜ እነዚህን ጡረተኞች በአንዴ ቢጠርጎቸው ትወናዎ
ያጥርብዎታል፡፡ የተፎካካሪ ፓርቲ ፖለቲከኛዋችም እነ አቶ ሌንጮ ለታ፣ ዲማ ነገዎም ወዘተ ጡረታ
ወጥተው በወጣቶች መተካት ግድ ይላቸዋል፡፡ ሁሉም ሰው በህግ ፊት ጡረታ የመውጫው እድሜ
በእኩልነትና ያለአድሎ ይከበር!!! ለሁሉም ፖለቲከኞች የእድሜ ገደብ በሥራ ላይ ይዋል፡፡ ደ/ር አአ
በጋዜጠኞችና ፋስቡክ ላይ ያላቸው አቆም ኢህአዲጋዊ በረከታዊ ትራንፓዊ ተናዳፊ ምላሳዊነት
መለወጣቸው አይቀሬ ነው፡፡ በዲያስፖራና በወልቃይት ጥያቄ ላይ ፍርደ ገምድል የአውቃለሁ ባይነት
የሸፍጥ ተናዳፊነት ፍንጭ ከአንደበታቸው ወጥቶልና!!! ነገ ይደግሙታል፡፡ ዊሊ ስሚዝ የአዲስ አበባ
ዮኒቨርሲቲ መምህራንንና ፕሬስ ኮንፍረንስ የጋዜጠኞች ጥያቄንና የምሁራን ለማወያየት ፈርተዋል፡፡
ለጠቃቅንና ለኮብል ስቶን አንድ ለአምስት ወያኔ ያደራጃቸውን ወጣቶች በማስጨብጨብ ትወና ዶክተር
አብይ ራሳቸው ገዝፈው ታይተዋል፡፡ በሚቀጥለው ጥቂት ወራቶች ውስጥ የህዝብ ጥያቄዎች
ባለመመለሳቸው ምክንያት ህዝባዊ እንቢተኝነትና አመጽ ዳግም ይቀጣጠላል እንላለን፡፡
{7} የሸቀጣ ሸቀጥ ምርቶች የዋጋ ግሽበት ህዝቡን አስመርሮታል፣ የስንዴ፣ ዘይት፣ ስኮር፣ ዱቄት፣ ወዘተ
የዳቦ ዋጋ መናር ህዝቡን አሰቃይቶታል፣ የቤት ኪራይ መጨመር፣ የህዝብ ከመኖሪው መፈናቀል መልስ
አላገኘም፣ በተለይ የመድኃኒቶች ከገበያ መጥፋት ህዝቡን አስመርሮታል፡፡
ኢትዮጵያ ከሃገረ ግሪክ የዕዳ ጫና ትማር፣ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት፣ለማዓት!!! በ2017 እኤአ የግሪክ
መንግሥት በተዘፈቀበት 354 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ምክንያት የባህር ወደቦቹን፣ ኤርፖርቶቹንና ሜጋ
ፕሮጀክቶቹን በዕዳ ጫና ምክንያት ለውጪ ኢንቨሰተሮች በፕራይቬታይዝ ተሸጠዋል፡፡
የአየር መንገድ አገልግሎት፣ በዓለም አቀፍ የሎጅስቲክስ የአፈፃፀም መለኪያ (Logistics Performance)
ከነበረበት 2.59 በ2012 ወደ 3.07 ከፍማድረግ} { ዓለም አቀፍ የበረራ ጣቢያዎችን እና የተያያዙ የአለም
አቀፍ መንገዳኞችን ብዛት በቅደም ተከተል በ2007 ከነበረበት 81 ጣቢያዎች እና 4.5 ሚሊዩን
መንገደኞች በ2012 ወደ 127 ጣቢያዎች እና 11.3 ሚሊዩን መንገደኖች ማድረስ፣} { የአውሮፕላኖችን
ቁጥር በ2012 ወደ 113 ማድረስ እና የአገር ውስጥ መንገደኞች ቁጥርን በ2012 ወደ 2.6 ሚሊዩን
ማድረስ፣} { የጭነት(Cargo) አገልግሎትን በ2012 ዓ/ም 503.7 ሽህ ቶን ማድረስ፣ ከዘርፉ የሚገኘውን
የውጭ ምንዛሪ በ2012 አ/ም 5.1 ቢሊዩን የአሜሪካ ዶላር ማድረስ፣} { የውጪ ንግድ ምርቶችን ለመደገፍ
እንዲቻል በክልል ኤርፖርቶች ያሉትን ቀዝቃዛ መጋዘኖች ቁጥር ከ2 ወደ 3 ከፍ እንዲል ማድረግ፣}
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የኢትዩጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት፣ የቀድሞው የኢትዩጵያ ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ሥር የነበረ ኃላም
ራሱን ችሎ በ1995 ዓ/ም የኤርፖርቶች መሠረተ ልማት ግንባታዎች እንዲስፋፋና እንዲያስተዳድር
በደንብ ቁጥር 82/1995 ዓ/ም የኢትዩጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ተቆቆመ፡፡ አገራችን ለአየር ትራንስፖርት
ዘርፍ ለምታስመዘግበው እድገት የኤርፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል፡፡
ኢትዩጵያ 22 ኤርፖርቶች ያሎት ሲሆን፣ አራቱ ዓለም ዐቀፍ በረራን፣ አሥራ ስምንቱ የሃገር ውስጥ
በረራዎችን የሚያስተናግዱ ናቸው፡፡ በ2008 ዓ/ም በጀት ዓመት ኤርፖርት የሌላቸው 7 አካባቢዎች
የሮቤ፣ ጂንካ፣ ሽሬና ሠመራ ኤርፖርቶች አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ ሲከናወን
ቆይቶል፡፡ በተጨማሪም የባህር ዳር ግንቦት 20 ዓለም አቀፍ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና
ማረፊያ ሜዳ ማስፋፊያ ግንባታ በመከናወን ላይ ነበር፡፡
አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ፣ በ2008/09 ዓ/ም በጀት ዓመት ውስጥ ላይ የሚገኙ
ፕሮጀክቶች ያሉበት ሁኔታ፤ {1} የሮቤ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ለግንባታው
የተበጀተ ጠቅላላ ገንዘብ 494,846,771 ሚሊዮን ብር {2} የጂንካ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ
ሜዳ ለግንባታው የተበጀተ ጠቅላላ ገንዘብ 571,711,451 ሚሊዮን ብር {3} የሽሬ አውሮፕላን
ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ለግንባታው የተበጀተ ጠቅላላ ገንዘብ 417,585,000 ሚሊዮን ብር {4}
የሠመራ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ለግንባታው የተበጀተ ጠቅላላ ገንዘብ 450,000,000
ሚሊዮን ብር በ2008/09 ዓ/ም በጀት ዓመት ውስጥ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ
እየተጠናቀቀ ያሉ ፕሮጀክቶች፣ {5} የደንቢዶሎ ኤርፖርት አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ፣
ለግንባታው ጠቅላላ ወጪ ገንዘብ 42,000,000.000 ቢሊዮን ብር በወርሃ ግንቦት በ2010ዓ/ም ሥራ
ጀምሮል፡፡ {6} የሃዋሳ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ፣ ለግንባታው ጠቅላላ ወጪ ገንዘብ
457,350,361 ሚሊዮን ብር {7} የቀብሪ ደሀር አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ፣ ለግንባታው
ጠቅላላ ወጪ ገንዘብ 417,585,000 ሚሊዮን ብር፡፡
የአይሮፕላን ማረፍያ፤ የትግራይ ክልላዊ መንግስት አራት ደረጃቸውን የጠበቁ የአይሮፕላን ማረፍያዎች
በመቐሌ፣አክሱምና፣ሁመራ (የጎንደር መሬት ወደ ትግራይ በጉልበት የተጠቃለለ) እንዲሁም አራተኛው
የሽሬ አውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፊያ ሜዳ በጀነራል ኃያሎም አርዓያ ስም ተሠርቶ ተጠናቆል፡፡
በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እቅድ የአይሮጵላን ማረፍያ፣ ባቡር፣ ኢንዱስትሪያ ዞን፣ ስኮር፣ ሃይድሮፓወር ወዘተ
ድርሻ ሄዶ! ሄዶ! ያልተስተካከለ የክልሎች እድገት ማስከተሉን ፍንትው ብሎ አድሎዊነቱ ይስተዋላል፤
እንደ ክልሎች ኃብትና የውጪ ምንዛሪ አስተዋፅኦ ድርሻ ልማቱ መከወን አለበት፣ አንዱ ክልል ምንም
የውጭ ምንዛሪ አስተዋፅኦ ያላበረከተ በአድሎና በሌብነት የሚደረግ የሃብት ቅርምትና መስገብገብ ውሎ
አድሮ ያስጠይቃል፡፡ አንዱ ክልል በሌላው ክልል ኪሳራ ማደግ የለበትም እንላለን ካለበለዛ፣ አበው
እንዳሉት ‹‹ለብዙ ፀሎት ማሠርያው አቡነ ዘበሰማያት!!!››
• የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተርሚናል ማስፋፊያ ሥራ ግንባታው በቻይና ኮሙኒኬሽን
ኮርፖሬሽን ኩባንያ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ለግንባታው የተበጀተ ጠቅላላ ገንዘብ 345,000,000 ዶላር
• የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የመንገደኞች ማስተናጃ ህንፃ ማስፋፊያ ሥራ ግንባታው
በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ኩባንያ (China Communication corporation Company
(CCCC) ያካሂዳል፡፡
• በአሁኑ ግዜ ኤርፖርቱ በአመት 7.8 ሚሊዩን መንገደኞችን በማስተናገድ ላይ ይገኛል፡፡ የአየር መንገዱ
አስተዳደር በአንድ ዘር ላይ የተዋቀረ አድሎዊና ኢ-ፍትሃዊ አሰራር የሚከተል አስተዳደር በመሆኑ
የሠራተኞች ብሶት ከፍተኛ እንደሆነ ውስጥ አዋቂዎች ይገልፃሉ፡፡
• የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተርሚናል ግንባታ ሥራዉ ሲጠናቀቅ በዓመት ከ20 ሚሊዩን
በላይ መንገደኞች ማስተናገድ ይችላል፡፡ በቀን በአንድ ጊዜ አምስት ሽህ ተጎዦችን የሚያስተናግድ
ይሆናል፡፡
• የኢትዩጵያ አየር መንገድ ባለ አራት ኮኮብ ሆቴል ግንባታ በ65 ሚሊዩን ዶላር ወጭ በአዲስ አበባ ቦሌ
ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በሚገኝ 40,000 ካሬ ሜትር ላይ አራት የተለያዩ ምግብ ቤቶች፣ሁለት መጠጥ
ቤቶች፣ 370 የመኝታ ክፍሎች፣ ሁለት መዋኛ ገንዳዎች፣ ጂምናዚም፣ ስጦታ መሸጫ ሱቆች፣ 2,000
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ሰዎች የሚያስተናግድ የመሰብሰቢያ አዳራሰሾች፣ 3 አነስተኛ አዳራሾች ያሉት ሆቴል በማስገንባት ላይ
ይገኛል፡፡ ግንባታውን የሚያካሂደው አቪክ የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ነው፡፡
• በሃገሪቱ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› ውስጥ መሆናችንና የዲያጎ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅና
ኢትዮጵያውያኖች መገደል የውጭ ሃገራት ኢንቨስተሮችን፣ መንገደኞችና አገር ጎብኝዎች የመምታትን
ፍላጎት ያጨልማል፡፡ መንግስት ከቱሪዝም ያገኝ የነበረው ትልቅ ገቢ ቀንሶል፡፡ የውጭ ምንዛሪ እጥረት
የመንግሥት የኦክሲጂን እጥረት ሆኖበት የሃገሪቱ ዕድገት በዶላር ደዌ ተይዞ አልጋ ላይ ውሎ አድሮል፡፡
የሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ተጎትቶል፡፡ የከተማ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ግንባታ ተስተጎጉሎል፡፡ ሰው ሰው
ያልሸተተ ልማት ለጥፋት በማለት ህዝቡ ትግሉን ቀጥሎል፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች
ቀጥለን እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር፣በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት
ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም
ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት
ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ
ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር አይሮፕላኖች
ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ለኢትዬጵያ
አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8
አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም
አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ
2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,000
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት
ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ
የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር ሳይታለም
የተፈታ ነው፡፡ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 40 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲገመት ይህውም ከአመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($69) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP) 56 እስከ 58% እጅ ይይዛል፡፡ በሌላ
በኩል መንግሥታዊና የግል ዘርፎች ትስስር የረጅም ጊዜ ስምምነትና ፍቃድ፣ ‹የመንግሥታዊ ልማት
ድርጅቶችን› ፕራይቬታይዝ በማድረግ በሚገኝ ገንዘብ መሠረተ ልማት ግንባታ ማካሄድ እንደሚቻል አይ
ኤፍ ኤም አሳስቦል፡፡ እንዲሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ቴሌኮም ከባህር ማዶ ብድር እንዳይበደሩ
ቢያሳስቡም ያለበቸውን እዳ ግን ባለመግለፅ ወያኔን ተባበረዋል፡፡ አይ ኤም ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ
መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ ደረጃ ላይ ደርሶል ብሎል!!!

የኢትዮጵያ ሃገራችን የህዝብ ሃብትም ዕጣ ፈንታችን ለቻይና መንግሥት በእዳ ጫና ምክንያት
መሸጡ አይቀሬ መሆኑ ልብ ያለው ልብ ይበል፡፡ ቻይና ቻይና የሸተተ ልማት፣ ለቅኝ ተገዥነት!!!

የአቴንስ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት፣ ሄለኒክ ሪፓብሊክ አሴት ዲቨሎፕመንት ፈንድ አቴንስ ዓለም አቀፍ
ኤርፖርትን ለአቪአልያንስ የጀርመን ኤርፖርት ማኔጅመንት ካንፓኒ በ45 በመቶ ድርሻ በ672 ሚሊዮን
ዶላር በጨረታ ተሸጦል፡፡ በ2016እኤአ ጀርመን ካንፓኒ ሆነው ፍራፖርት ስሌንቴል 14 የግሪክ
የአይሮፕላኖች ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣ በ1.3 ቢሊዮን ዶላር ገዝተዋል፡፡ ስምምነቱ የዓለም ዓቀፍ
አበዳሪዎች ፍላጎት የመንግሥታዊ ኃብቶች ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዘዋወር ብሎም የ86 ቢሊዩን ፓውንድ
እዳ ለመክፈል የተደረሰ የአቴንስ ስምምነት ነበር፡፡ የፍራንክ ፈርት ኤርፖርት ኦፕሬተር ፍራፖርት በ1.23
ቢሊዮን ፓውንድ የ40 ዓመታት ሊዝ ኮንትራት ፈፅመዋል፡፡3 ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› ይነሳ!!! የህግ
ልዕልና በኢትዮጵያ ይስፈን!!! የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!!!
ምንጭ {1} (ዘ-ሐበሻ ሜይ 21 ቀን 2018እኤአ) {2} ግንቦት 8 ቀን ቀን 2010 አዲስ ዘመን ጋዜጣ
{3} Hellenic Republic Asset Developent Fund (HRADF) website.

(May 25, 2018)
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ምዕራፍ {30}
የባህር ማዶ ልማት ትብብር እርዳታ በኢትዩጵያ
Official Development Assistance in Ethiopia፡ (ODA)

የባህር ማዶ ለጋሾች ልማት ትብብር የገንዘብ እርዳታ ፍሰት በኢትዩጵያ ከ1990 እስከ 2011እኤአ
Table : Net ODA flows by major donor for Ethiopia, 1990-2011(million dollars)
Year

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Share

Germany

Italy

Netherland
s

Norway

Sweden

UK

18
14
30
34
61
60
62
14
46
23
14
31
31
46
43
51
86
37
143
94
41
90
1069
0.030

1

4
85
7
67
51
55
32
59
19
31
39
66
67
120
78
31
42
104
61
107
103
1228
0.035

105
32
36
8
12
158
47
18
33
17
28
11
45
33
19
364
7
11
38
26
23
25
1096
0.031

35
7
141
11
58
24
15
39
13
15
9
9
39
14
101
33
32
23
26
42
30
14

9
0
20
16
13
43
14
13
6
14
38
17
51
64
107
222
269
76
205
543
177
262
2179
0.062

10
23
33
28
18
17
33
15
14
28
44
26
28
41
59
37
42
13
20
530
0.015

730
0.021
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Ireland

21
21
22
32
40
42
51
54
70
52
49
49
503
0.014

Canada

USA

33
30
17
22
13
3
21
16
22
30
8
11
23
16
133
29
36
125
228
85
101
159
1161
0.033

95
49
44
32
32
24
34
51
39
135
181
110
162
617
431
678
312
489
1005
922
983
608
7033
0.199
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Year

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Share

Japan

21
5
15
64
23
48
40
33
45
43
8
23
46
36
24
79
49
34
33
97
119
152
1037
0.029

Chinese Wall in Ethiopia
IDA

AfDF

75

77

15
346
75
142
156
200
569

66
203

465
202
402
221
775
13
512
1016
650
1330
560
630
8354
0.236

28
39
161
5
0
0
0
135
205
473
170
342
1904
0.054

EU

60
91
131
102
111
55
37
123
387
41
115
157
196
98
211
181
425
302
487
140
141
157
3748
0.106

GloF

104
42
195
372
65
215
313
19
1325
0.037

TotN

TotR

Defl

Japan

561
267
623
883
509
664
603
633
1438
405
985
782
1226
1526
2188
2075
2403
3486
3404
4391
3479
2840
35371
0.902

777
358
814
1130
637
814
726
748
1682
467
1112
863
1331
1622
2261
2075
2327
3283
3138
3999
3149
2554
35867

0.722
0.745
0.765
0.782
0.799
0.815
0.831
0.846
0.855
0.867
0.886
0.907
0.921
0.941
0.968
1.000
1.033
1.062
1.085
1.098
1.105
1.112

21
5
15
64
23
48
40
33
45
43
8
23
46
36
24
79
49
34
33
97
119
152
1037
0.029

Note: data for EU refers to community-wide aid administered by the European Commission.
Sources: OECD/DAC Creditor Reporting System (CRS) Database, 2013. GDP Deflator data are from the US
Department of Commerce.
International Development Association = (IDA) AfDF = African Development Bank Fund; GloF = Global Fund. R
= real, inflation adjusted; N = nominal.
According to the United Nations, Ethiopia also received about US$5 billion in various forms of emergency
assistance during 2002-2011:
http://ochaonline.un.org/ethiopia/AppealsFunding/FinancialTracking/tabid/2957/language/en. Some numbers
may not add up due to rounding up. Sources:*College of William and Mary, VA, USA, email: bxabeg@wm.edu

የባህር ማዶ ልማት ትብብር (ODA፡ Official Development Assistance) ከ1991እኤአ እስከ 2012
እኤአ ለህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት አርባ ቢሊዩን ዶላር የልማት እርዳታ ሰጥተዋል፡፡ በአለፉት ሃያ
ዓመታት ውስጥ በአማካኝ በአመት ሁለት ቢሊዩን ዶላር እርዳታ ሃገሪቱ እንዳገኘች ያስረዳል፡፡ በይፋ
የተለያዩ ለጋሽ ሃገራት የሰጡትን ገንዘብ ብዛትን ለማስላት ያህል በትንሹ ስምንት ታላቁን የህዳሴ ግድብ
ኤሌትሪክ ማመንጫን በእርዳታ ገንዘቡ ለመስራት የሚያስችል ሜጋ ፕሮጀክት ነበር፡፡ወይም የቻይና
መንግስት በ200 ሚሊዩን ዶለር ያሰራውን የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ህንፃን ዓይነት ሁለት መቶ ህንፃዎች
ሊገነባ የሚችል ገንዘብ ነበር፡፡አጠቃላይ ዝርዝሩን ከሰንጠረዡ ላይ ያስተውሉ፡፡

ይህ የልማት ዕርዳታ በሃገሪቱ የተንሰራፋውን ድህነት በመቀነስ ዋስትና በመስጠት በመጠኑ ውጤታማ
ቢሆንም፤ግን ሕዝባዊ ግልጋሎቶች የሚሰጡ ሕዝባዊና ማህበራዊ ተቆማቶችን ከቁጥር ውስጥ
ያለማስገባት ሁኔታ ይታይበታል፡፡ በማለት ብርሃኑ አበጋዝ ‹‹ እርዳታ፣ተጠያቂነትና የሕዝባዊ ተቆማቶች
አቅም ግንባታ በኢትዬጵያ›› በሚለው ጥናታዊ ፁሁፋቸው ገልፀዋል፡፡
ከሠንጠረዡ ላይ እንደሚስተዋለው ኢትዬጵያ ባለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ 40 ቢሊዩን ዶለር
ከምዕራባዊያን አገራት የልማት እርዳታ ያገኘች የአፍሪካ ብቸኛ ሃገር ናት፡፡በተደረገው የሁለትዩሽ
ስምምነቶች የልማት ዕርዳታ መኃል፤ በኢትዬጵያ መንግስትና የተባበሩት አሜሪካ ዓለም ዓቀፍ ልማት
7,033 ቢሊዩን ዶለር፤ የታላቆ ብሪታንያ ዓለም ዓቀፍ ልማት መርሃግብር 2,179 ቢሊዩን ዶለር፤የጀርመን
መንግስት 1,228 ቢሊዩን ዶለር፣የካናዳ መንግስት 1,161 ቢሊዩን ዶለር፣የጣልያን መንግስት 1,096 ቢሊዩን
ዶለር፣የኒዘርላንድ መንግስት 1,069 ቢሊዩን ዶለር፣የጃፓን መንግስት 1,037 ቢሊዩን ዶለር ለኢትዬጵያ
መንግስት ከለጋሱ ሃገራት መኃል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እንዲሁም የተባበሩት የዓለም መንግስታት
መረጃ ምንጭ መሠረት ከ2002 እስከ 2011እኤአ ኢትዩጵያ ተጨማሪ 5 ቢሊዩን ዶለር ልዩ ልዩ
የድንገተኛ ግዜ እርዳታ አግኝታለች፡፡ ከዋነኛዎቹ የልማት አጋሮች ማለትም ሦስቱ የጋርዩሽ ስምምነቶች
ተስማሚዎች ማኃል (የዓለም ባንክ ዓለም ዓቀፍ ልማት ትብብር(IDA) 8,354 ቢሊዩን ዶለር፣ ዓለም
ዓቀፍ ልማት ትብብር(IDA) 1,325 ቢሊዩን ዶለር ፣ የአውሮፓ ሕብረት ልማት ትብብር 3,748 ቢሊዩን
ዶለርና፣የአፍሪካ ልማት ባንክ 1,904 ቢሊዩን ዶለር፣ የልማት አጋር ድርጅቶች ለኢትዬጵያ መንግስት
ከለገሱት መኃል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡፡
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ይህ የልማት ዕርዳታ በሃገሪቱ የሚገኙ ሕዝባዊ ግልጋሎቶች የሚሰጡ ሕዝባዊ ተቆማቶችን ከቁጥር
ውስጥ ያለማስገባት ሁኔታ እርስ በእርሱ የሚጋጭ ወይም ተፃራሪ የሚመስል ክስተት በዋና ለጋሽ
ሃገራቶች የጥቅም መስመር ከሆነው መኃል የጂኦ ስትራቴጂክ አላማና የድህነት ቅነሳ እንዲሁም የገዥው
ፓርቲ ሕዝባዊ ተቆማቶችን በአጠቃላይ በቁጥጥሩ የማድረግ ፍላጎት፣ ሙሉ በሙሉ በባለቤትነትና
ንብረትነት የተመሠረቱ የእድገት መርሃ-ግብሮችና በልማታዊ መንግስት ስም ርሃብን የማጥፋት ህጋዊነት
አግኝተዋል፡፡ በማለት ብርሃኑ አበጋዝ በጥናታዊ ፁሁፋቸው ይሞግታሉ፡፡
‘’Forty billion dollars of official development assistance during 1991-2012 reduced Ethiopian
absolute poverty while underwriting more efficient but exclusionary public institutions. This aidinstitutions paradox reflects a strong interest-alignment between major donors pursuing
geostrategic objectives and poverty reduction, and a ruling-party seeking total institutional
capture, fully-owned development programmes, and a developmental state with legitimizing
poverty reduction. Disagreement on democratization predictably produced lackluster progress. By
prioritizing adequate space for fundamental non-state stakeholders, a coalition of major donors
can and must institutionalize accountability by conditioning scaled-up aid at least with respect for
human rights and the rule of law.’’

በተለይ ጥናቱ የሚመረምረው የጋራ መቻቻል ባላቸው በሁለቱ መኃል ፣ በልማታዊ መንግስት ነኝ ብሎ
ባወጀው የኢትዬጵያ መንግስትና በሕዝባዊ ተቆማቶች ማሻሻያ አጀንዳ በኢትዬጵያ መንግስትና በዋነኛ
አምስቶቹ የእድገት አጋሮች ማለትም ሦስቱ የጋርዩሽ ስምምነቶች ተስማሚዎች ማኃል (የዓለም
ባንክ፣አውሮፓ ሕብረትና የአፍሪካ ልማት ባንክ ሲሆኑ)፣እንዲሁም በኢትዬጵያ መንግስትና የሁለትዩሽ
ስምምነቶች አድራጊ ለጋሽ ሃገራት መኃል የሚከወኑ ናቸው፡፡
ኢትዬጵያ ስፍር ቁጥር በሌለው ቅራኔዎች ተተብትባ የምትገኝ ሃገር ናት፡፡ ሃገሪቱ የተፈጥሮ ሃብትና የሰው
ሃይል ልማት ቱሩፋት ያላት ናት፡፡ ሆኖም በዓለማችን ከሚገኙ ደሃ ሃገራት መጨረሻ ደሃና ከለጋሽ
ሃገራት ትልቅ የምግብ እርዳታ የሚሰፈርላት ሃገር ናት፡፡ በቅርብ አመታት ሃገሪቱ ‹ፈጣን የኢኮኖሚ
እድገት› ብታስመዘግብም የኢንደስትሪው እድገት የቀጨጨ ነው፡፡ የኢትዬጵያ መንግስት ባወጣው
የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቢኩራራም፣ከእርዳታ ጥገኝነት ነፃ አልወጣም፡፡ ህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት ጨቆኝ
ሆኖም ሃገሪቱ ባላት የጂኦ ፖለቲካ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ የለጋሽ ሃገራቶች ድጋፍ ማግኘት ችላለች፡፡
የሃገሪቱ የልማትና ስትራቴጂ በይፋ እንደሚታወቀው ጠቃቅን አምራቶችን ላይ ያተኮረ መሆኖ
ይታወቃል፡፡ሆኖም በአሁኑ ግዜ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ፖሊሲ በትልልቅ መሠረተ ልማቶች ግንባታና የገበያ
መር እርሻ በመተግበር ላይ ትገኛለች፡፡
ብርሃኑ አበጋዝ በጥናታዊ ፁሁፋቸው ከ1991 እኤአ እስከ 2012 እኤአ የኢኮኖሚ እድገትና የአጭር ግዜ
የድህነት ቅነሳ፤ የባህር ማዶ ለጋሾች ልማት ትብብር መስሪያ ቤት በኢትዬጵያ ውስጥ መልካም
አስተዳደርና ሕዝባዊ ግልጋሎቶች የሚሰጡ ሕዝባዊ ተቆማቶችን የማሻሻል መርሃግብር (የሲቨል ተቆማት
ነፃነትና ዴሞክራሲዊ መብቶችን ያካትታል ሁለገብ ፕሮግራም ለመዘርጋት እቅድ ነበረው፡፡ በዚህ ሚዛናዊ
ጥናታዊ ትንተና ፣ለጋሽ አገሮች እንደሚሉት‹አገልግሎት ሰጭ ዘርፎችን ማሻሻል፣ሥልጣን መሥጠትና
ማጋራት፣ ተጠያቂነት› የመሳሰሉት የለጋሾች ሃገራት መርህ፣ የሕዝባዊና ማህበራዊ ዘርፎች ማሻሻያ
በሃገሪቱ ከትንሽ ውጤት በስተቀር ከለጋሽ ሃገራት ዕርዳታ ማግኛነት ውጭ ምንም አልፈየደም፡፡
የማህበራዊ ተቆማቶች ማሻሻያ በገዢው ፓርቲና ምሁራን ጥቅምና ፍላጎት ላይ ያተኮረ መሆኑን
ገልፀዋል፡፡ ለጋሽ ሃገራቶች የደሃው ህዝብ ኑሮ እንዲሻሻል ምኞት ነበራቸው፡፡

‘’ለማሳየት ተስፋ እናረጋለን፤ ደሃ ተኮር የሚታመን ፖሊሲዎች ነድፈው፤ባላቸው ርዕዩተ ዓለም
አመለካከትና መሳሪያነት ምክንያት ኢትዩጵያን ለሁለት አስርት አመት የገዛት የፖለቲካ ፓርቲ ተግባር
ያሳፍራል፡፡ከባህር ማዶ ልማት ትብብር ሰጭ ሃገራቶች ከፍተኛ እርዳታ ለማግኘት ችለዋል፡፡ እርዳታ
ለጋሽ ሃገራት ለድህነት ቅነሳና የቴክኒክ ክህሎት አቅም ግንባታ ላይ እርዳታቸው ያተኮረ ነበር፡፡
በአጠቃላይ የዚህ ህዝባዊ/ማህበራዊ ዘርፍ መር(public-sector-led) በድህነት ተኮር የእድገት ስትራቴጂ
ላይ ያተኮረና ከሚሊንየም የልማት ግብና ውጤት ጋር የተያያዘና የተሳሰረ በመሆኑ የማህበራዊ መሰረተልማት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነውን ዘርፍ መያዝ ችሎል፡፡ሆኖም የዴሞክራሲ መምከንን
አባብሶታል፣እንከን አልባ ምርጫ ማካሄድ ተሳናቸው፣የሰባዓዊ መብት ረገጣና ህዝባዊ አመፅ ጥያቄዎችን
ጫረ፣ኢትዩጵያ ከባህር ማዶ ልማት ትብብር ያገኘችው ከፍተኛ እርዳታ መልካም አስተዳደር ለመገንባት
የተጫወተው ሚና አጠያየቀ፡፡ ለጋሽ የልማት ትብብር ሰጭ ሃገራት የመንግስትን አቅም ግንባታ ማሳደግ
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ላይ ብቻ በማተኮር የመንግስትን ተጠያቂነትና ሲቨል/ኅብረተሰብና ኢኮኖሚ ልማት ዘነጉት፡፡ሃላፊነት
የሚሰማው ለጋሽ ሃገራት የአጭር ግዜ እድገትና የድህነት ቅነሳ ላይ በማተኮርና ተወዳዳሪና ተፎካካሪ
የፖለቲካ ስርአት በመገንባት የግል ዘርፍ መር (private-sector-led) እድገትን ማዳበር ይጠበቅበት
ነበር፡፡ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ነጥቦች ማለትም፣ተፎካካሪ ፓርቲዎችና የግሉ ዘርፍ መሪነት፣ ሰላምና
ብልፅግናን የሚያጎናፅፉ የመሰረት ድንጋዩች ናቸው፡፡”

‘’We hope to show that, by embracing credible pro-poor policies, for ideological and
instrumental reasons, the political party that has ruled Ethiopia over the past two
decades has managed to attract a substantial amount of official development aid from a
diversity of donors who are also keen on promoting poverty reduction and technocratic
capacity. The overall result of this public-sector-led, pro-poor development strategy is
the likely achievement of most of the MDGs, an impressive expansion of public
infrastructure, and a complete capture of state and significant non-state organizations.
And yet, the democracy deficit has intensified. Flawed elections, a poor and worsening
human rights record, and the ongoing civil strife raise a number of questions about the
role of smart aid in incentivizing good-enough governance in countries like Ethiopia.
This Ethiopian version of the aid-institution paradox suggests that donors can deliver on
the promise of building up state capacity while ignoring the enfeebling of state
accountability to civil society as well as economic society. One implication we will note
is that responsible donors will have to find aid modalities that preserve short-term
growth and poverty reduction while nurturing an enabling environment for the
emergence of a competitive political system and privatesector-led development. The last two are widely considered the foundations of enduring
peace and prosperity. ”
ከምዕራባዊያን አገራት የልማት እርዳታ ኢትዬጵያ ባለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ 40 ቢሊዩን ዶለር ያገኘች
የአፍሪካ ብቸኛ ሃገር ናት፡፡ የልማት ዕርዳታ ካደረጉት ሃገራት መኃል፤ ከአሜሪካ፣ከእንግሊዝ፣ ከጀርመን
፣ከካናዳ፣ከጣልያን፣ከኒዘርላንድ፣ከጃፓን መንግስታት ግብር ከፋይ ህዝብ ለኢትዬጵያ መንግስት ገፀበረከት የቀረበ ሲሆን ገንዘቡ ለምን ዓይነት ልማት እንደዋለ የተሰጠ አንዳችም ማረጋገጭና ማስረጃ
አልተገኘም፡፡ በአጠቃላይ ከ1991 እሰከ 2010 እኤአ በህወሃግ/ኢህአዲግ ዘመነ አገዛዝ፤ በህገወጥ መንገድ
ከሃገር ውስጥ የወጣ ካፒታልና የንዋይ ኩብለላ 15,903.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ከኢትዬጵያ ረሃብተኛ
ህዝብ ተሰርቆ ወደ ተለያዩ ባህር ማዶ አገራት ተመልሶ ተቀምጦል፡፡ ለዚህ ነው ግብር ከፋዩ የባህር ማዶ
ህዝብ ገንዘብ ለሌቦችና ለዘራፊዎች እንደዋለ ዓለም ዓቀፍ ጥናቱ በማሰረጃ ያረጋገጠው፡፡
በአጠቃላይ ከ1991 እሰከ 2010 እኤአ በህወሃግ/ኢህአዲግ ዘመነ አገዛዝ፤ በህገወጥ መንገድ ከሃገር ውስጥ
የወጣ ካፒታልና የንዋይ ኩብለላ 15,903.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ከኢትዬጵያ ረሃብተኛ ህዝብ ተሰርቆ ወደ
ተለያዩ ባህር ማዶ አገራት ተቀምጦል፡፡
በ2014እኤአ የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር 300 ሚሊዩን የእንግሊዝ ፓውንድ እንዲሁም
የአሜሪካ ዓለም ዓቀፍ ልማት 600 ሚሊዩን ዶለር ለኢትዬጵያ መንግስት በእርዳታ ለመስጠት ስምምነት
ፈፅመዋል፡፡
የዓለም ዓቀፍ ተዋህዶ ፋይናንስ ’Global Financial Integrity (GFI) ምርምርና ጥናት የመጀመሪያ
ትኩረት ህገወጥ የፋይናንስ /የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት እና የውጭ ምንዛሪ ንዋየ-ኩብለላን መግታትና
ማገድ ነው፡፡ የዓለም ዓቀፍ ተዋህዶ ፋይናንስ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት ድህነትን ያለና የሚኖር
ዘላለማዊ ያደርገዋል ይላል፡፡ ደሃ አገራት አንድ ዶለር ከባህርማዶ እርዳታ በተቀበሉ ግዜ፤ከአገራቸው
በህገወጥ መንገድ አስር ዶለር ወደ ውጭ ሃገር ይወጣል፡፡ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት አሊያም
ቁሻሻ ገንዘብ መግታት ካልተቻለ፤በዓለማችን ሱስ የሚያሲዝ ዕፅ አሰራጭ ኩባንያዎች ይስፋፋሉ፣
ሽብርተኛ ድርጅቶች ይፈለፈላሉ፣እናም ግብር የማይከፍሉ ካንፓኒዎችና ድርጅቶች በህቡዕ /በሚስጢር
ገንዘብ በአለም ላይ ያዘዋውራሉ፡፡ በሦስተኛው አለም ሃገራት በተዘረፈ ብዙ ቢሊዩን ዶላሮች የተነሳ
የታዳጊ ሃገሮችን የተፈጥሮና የሰው ልማት ሃብት ድህነት በመመንመን ሃገራቱ ከወደቁ መንግስታት ተራና
ጎራ እንዲፈረጁ ይዳረጋሉ፡፡
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‘’Global Financial Integrity's areas of research apply primarily to stemming illicit
financial flows, an illegal form of capital flight. GFI argues that illicit financial flows
make poverty endemic; for every $1 poor nations receive in foreign aid, $10 in dirty
money is taken abroad illicitly. The lack of controls on illicit outflows enable drug
cartels, terrorist organizations and tax evaders to secretly move money around the
world. The billions of dollars taken out of the third world embeds poverty, strips
developing nations of critical resources, and contributes to failed states.[3] ”
በ2008እኤአ ጀምሮ የዓለም ዓቀፍ ተዋህዶ ፋይናንስ ሪፖርት መሰረት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት
በመገመት፣የወንጀል መበራከት የሙስና መስፋፋትና የግብር አለመክፈል በሁሉም ታደጊ ሃገራቶች
በማስረጃ አቅርቦል፡፡ ትኩሱ ሪፖርት ከ2002-2011እኤአ ባሉት አመታት ውስጥ ያለውን በ2013እኤአ
በተለቀቀው ሪፖርት ዘገባ ከታደጊ ሃገራቶች 946.7ቢሊዩን ዶላር በህገወጥ መንገድ የገንዘብ ዝውውር
ወደ ባህርማዶ ሃገራት ተደርጎል፡፡ ይህም ገንዘብ የባህርማዶ የልማት ትብብር እርዳታን ስምንት እጥፍ
እንደሚበልጥ ጥትናቱ አረጋግጦል፡፡
‘’Since its landmark 2008 report on the subject, Global Financial Integrity periodically releases
updated reports estimating illicit financial flows, the proceeds of crime, corruption, and tax
evasion, from all developing countries. The latest report, Illicit Financial Flows from Developing
Countries: 2002-2011, released in December 2013, found that developing countries lost $946.7
billion to outflows over the study period, a number nearly eight time the volume of official
development assistance (ODA) given annually by donor countries. ”
[5]

[6][7]

[8]

ለማጠቃለያ
ለሃገራችን ኢትዩጵያ የባህር ማዶ እርዳታ የሚሠፈርላት ከሆነ የሚከተሉት የእርዳታ መሥፈርቶች ቢሞሉ
በተጨባጭ እርዳታው በረከተ-ረድኤት ይኖረዎል፡1-ህፍረት የማይሰማዉና የማያሸማቅቅ ከፖለቲካ ነፃ የሆነ እርዳታ መለገስና መቀበል ፤ለጋሽ ሃገራት
የሚያተኩሩት የራሳቸውን የንግድና ኢንቨስትመንት ሁኔታን በማመቻቸት ላይ የተመሰረተ ብሎም
እርዳታ በሚለግሱት ሃገር ውስጥ የድህነት ቅነሳ ፕሮግራም በመንደፍ ሰላምና የፖለቲካ መረጋጋት
መፍጠር ነው፡፡ እርዳታ ተቀባይ ሃገር መንግስትም ፍላጎት የአገዛዙን ህልውና ዘላቂነትና የድህነት ቅነሳ
መርሀ-ግብር በለጋሽ ሃገራት ገንዘብና ህጋዊ ችሮታ ቀጣይነት መሻት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ድህነት
ሊቀንስ ይችላል፤ ነገር ግን አፋኝ የፖለቲካ ስርዓት ማጠናከርና ወይም ማስፋፋት ያስከትላል፡፡ የቻይና
የእርዳታ መርሃ-ግብር በኢትዩጵያ ይሄን ዓይነት ሥራን ያመቻቻል፣ በግብዝነት ግን አያስከስስም፡፡
2-የድህነት ቅነሳ መርሃግብር መፈጠር የሰብአዊ መብት ትኩረትን ደረጃ ዝቅ አድርጎል፤ለጋሽ ሃገራት
ለዴሞክራሲና የድህነት ቅነሳን በጋራ መተግበር ይፈልጋሉ፡፡ እርዳታ ተቀባይ ሃገራት ግን የአገዛዛቸውን
ዘላቂነትና ቀጥሎም የድህነት ቅነሳ መተግበር ይሻሉ፡፡ በዚህም ምክንያት ምናልባትም፣ ዴሞክራሲ በደሃ
ሃገራት አይሰራም የሚል ሃሳብ ያንፀባርቃሉ፡፡ (ማለትም 10000 ዩኤስ ዶላር በታች የነፍስ-ወከፍ ገቢ
ባላቸው ሃገራት ዴሞክራሲ አይሰፍንም ይላሉ፡፡) ለጋሽ ሃገራት ቀዳሚ ምርጫ በድህነት ቅነሳ ላይ
ያተኩራል፣ ከጭቆና ቅነሳ ይልቅ፡፡ የምዕራብ አገሮች እርዳታ ሞዴል በኢትዩጵያ አሁን ያለውን ተጨባጭ
ሁኔታ ያሳያል፡፡
3-የሰባዓዊ መብቶች የዴሞክራሲጥያቄ በመጨረሻ የድህነት ቅነሳን ይረታል፡፡ ለጋሾች ለዴሞክራሲ
ግንባታና የድህነት ቅነሳ እንዲሰፍን ይጥራሉ በአንፃሩ እርዳታ ተቀባይ መንግስታት ቅድሚያ የፖለቲካ
ስልጣናቸውን ለማራዘምና ብሎም የድህነት ቅነሳ ይመርጣሉ፡፡በዚህም ምክንያት ለጋሽ ሃገራት ምርጫ
በቅድሚያ የሰባዓዊ መብቶች በማስከበርና ለህግ የበላይነት ብሎም በአጭር ግዜ መርሃ-ግብር የድህነት
ቅነሳ መተግበር ይሻሉ፡፡ብለው ጥናታቸውን ይደመድማሉ፡፡

The more realistic options for the Ethiopian aid-reform envelope are the following:
1. Unabashedly apolitical aid: Donors care about trade and investment access along with pragmatic
support for poverty reduction (to promote political stability), but the recipient regime cares about
its own survival plus poverty reduction (which has the virtues of being donor-financed and
legitimizing). In this case, poverty may be reduced while repressive politics endures or even
intensifies (this fits a charitable reading of Chinese aid to Ethiopia which, at least, cannot be
accused of hypocrisy).
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2. Poverty reduction trumps human rights: Donors care about both democracy and poverty
reduction, but the recipient cares about own survival and poverty reduction. In this case,
reflecting perhaps the notion that democracy is infeasible in poor countries (say, with lower than
US$10,000 in per capita income), donors pragmatically choose to prioritize poverty reduction over
oppression reduction. This fits the current Western model of aid for Ethiopia.
3. Human rights (ultimately) trumps poverty reduction: Donors care about both democracy
building and poverty reduction, but recipient care about own political longevity and poverty
reduction. In this case, donors choose to privilege human rights and the rule of law over shortterm poverty reduction.

የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤የቻይና መንግስትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምን ዓይነት እንደሆነ ለአመል ታህል
እንመልከት፡፡
• የቻይና መንግስት በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት መርህ አለኝ ቢልም
ከኢትዬጵያ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ጋር በቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ በተለይ በኢንተርኔትና
በሞባይል አገልግሎቶች ላይ ስለላ በማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ነፃ
ጋዜጠኞችን፣ዲያስፖራዎችንና ምሁራኑን በመሰለል ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል፡፡
• የአንድ ሃገር መንግስት አንባገነን ሆነ አልሆነ፤ ፀረ ህዝብ ሆነ አልሆነ፤ ስብአዊና ዴሞክራሲያዊ
መብቶች አከበረ አላከበረ፤የአናሳ ዘውጌ መንግስት ሆነ አልሆነ፣በሙስናና ኢፍትሃዊነት ታወቀ
አልታወቀ፤ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲና መንግስት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው መሠረት አብሮ
በመስራት የገባበትን ሃገር ጥሬ እቃ ቤንዚን፤ወርቅ፣ ብረት የግብርና ምርቶች ወዘተ አብሮ
በመዝረፍ የግብረገብነትና የሞራል እሴት የሌለው መንግስት ነው፡፡
• የዴሞክራሲያዊ መብቶችና፣ምርጫ ለቻይና ኮምኒስት ፓርቲ፤ በምድራዊው ዓለም ሳይሆን
በሰማያዊው ዓለም የሚታሰብ ቢሆንም የቻይና ህዝብና የዴሞክራሲ ትግል ከታይማን
አደባባይ ግድያና ርሸና ጀምሮ የተዳፈነ እሳት ነው፡፡
• የፕሬስ ነፃነት፣ጋዜጣ፣ድረ-ገፅ፣ ኢንተርኔት፤ ወዘተ በቻይና መንግስትና ኮምኒስት
ፓርቲ፤ቁጥጥር ስር ይገኛሉ፡፡ መሬት፣ ባንክ ኢንሹራንስ፣ ቴሌኮምኒኬሽን፣ መብራት ኃይል
ወዘተ በአጠቃላይ የግብርና፤ኢንደስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በልማታዊ መንግስት ቁጥጥር
ስር ሲሆኑ ስርአቱ በፖለቲከኛ ካድሬዎች ሙስናና ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኝ
እሙን ነው፡፡ የአሜሪካ መንግስት በቅርቡ በተካሄደው የአፍሪካ አሜሪካ ስብሰባ ላይ
የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካን አንባገነን መሪዎች ጋር አብሮ ለመስራት በውስጥ ጉዳያቸው
ጣልቃ ሳይገባ፤ ተመሳሳይ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ መንግስት አቆምን አንፀባርቆል፡፡ ሌሎች
ምዕራባዊያን አገሮችም ስብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብቶች፣የነፃ ፕሬስ፣የዴሞክራሲያዊ
ስርአት ግንባታ(የፓርቲዎች ውድድርና ምርጫ፣የሲቨል ሶሳይቲ ወዘተ)መፈክር ወደጎን
በማድረግ በፀረ ሽብርተኝነት፣የጦር ሠፈር ግንባታና አፍሪካ ሰላም አሰከባሪ ሠራዊት
አደራጅተው በሪሞት(በህቡዕ መሰውር) ከአሜሪካና አውሮፓ አህጉር ሮቦታቸውን
እንዳሻቸው ያዘምታሉ፡፡ ለኢትዩጵያም የልማት ትብብር እርዳታ ይደረግላታል፤እርዳታውን
በእጅ አዙር ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መልሰው ይወስዱታል፡፡ግሎባላይዜሽን ብሔራዊ
የሃገር ፍቅር ስሜት አላሽቆ፤ በአሜሪካናይዜሽን መተካት የወደፊት ዓላማው ነው፡፡!!!
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There is little question or debate that under the TPLF baksheesh state in Ethiopia has handily won
the race to the bottom to become the #1 African beggar state. Indeed, the TPLF regime is the
prototype and archetype of the baksheesh state in Africa today. It is well-established that Ethiopia
has been and remains Africa’s largest recipient of foreign aid. According to the Development
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Assistance Group ETHIOPIA, Official Development Assistance given to Ethiopia for 2008 was
$3.819 billion, $3,525 billion in 2010 and $3,563 billion in 2011. In 2011, “Britain chose Ethiopia to
be its biggest recipient of development aid during the next four years.” The U.S. increased its aid
to the TPLF regime from nearly $1.8 billion in 2005 to nearly $3.5 billion in 2008.

International aid donors and loaners subsidize and transfer massive amounts of funds in
various forms (humanitarian, development, military, bilateral and multilateral aid, NGO
aid, etc.) to baksheesh states such as Ethiopia to advance their own strategic and
geopolitical agendas. They use their “aid” to manipulate and control the small clique of
malignant kleptocrats who cling to power by force to enrich themselves by skimming off
a substantial portion of the international aid and loans they receive in the name of their
people. One of the notorious ways in which donors and loaners manipulate baksheesh
states is by vastly increasing the amount of aid they give to states who enlist in their
proxy service. For instance, after the late Meles Zenawi invaded Somalia in 2006, the
U.S. increased its aid to his regime from nearly $1.8 billion in 2005 to nearly $3.5 billion
in 2008
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ምዕራፍ {31}
የጡብና አዳፍኔ ዘመን ዘር አፈራሽ ባንኮች!!!
‹‹ትንሽ ምላጭ፣ አገር ትላጭ›› (ክፍል አንድ)
የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ባለፈው 26 ዓመታት፣ በኢትዩጵያ የፋይናንስ ዘርፍ አደረጃጀትና
የባንክ አገልግሎት አሰጣጥ ከየት ተነስቶ ወዴት እንደደረሰ የተለያዩ ምሁራን ስለ ባንኮች የሠጡትን
ምክረ ሀሳባችና ጥናታዊ ዳሰስ እናቀርባለን፡፡ በኢትዩጵያ 18 የግል ባንኮች ተፈጥረዋል፡፡ ዓባይ
ባንክ፣አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ ብርሃን ኢንተርኛሽናል ባንክ፣ ቡና
ኢንተርናሽናል ባንክ፣ የኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ ደቡብ ግሎባል ባንክ፣ እናት ባንክ፣ አንበሳ
ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ህብረት ባንክ፣ ወጋገን
ባንክ፣ዘመን ባንክ፣ የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዩጵያ ልማት ባንክና የተዋሀደው የኮንስትራክሽንና
ቢዝነስ ባንክ ይጠቀሳሉ፡፡ የዚችን አገር እጣ ፈንታ ወዴት እንደሄደ እነዚህ ወንዝ አፈራሽ፣ ዘር አፈራሽ
የጡብና አዳፍኔ ዘመን ባንኮች በብሄር፣ በፓርቲና ሃይማኖት ተኮር ሆነው መመሥረታቸው የሃገሪቱ
የፋይናንስ ዘርፍና የባንክ ሥራ እውቀት፤ እንዲሁም የባንክ አገልግሎት የድንቁርና ግርዶሽ ያጠላበት
ዘመን ለመሆን አስችሎል፡፡ በአፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግሥት በ1906 እኤአ የተመሰረተው አቢሲንያ ባንክ
በሃገሪቱ ወርቃማ የባንክ ዘመን የመጀመሪያው መሆኑን ያበሰረ፣ከዛን ዘመን ጀምሮ ህብረ-ብሄር የሆኑት
የባንክ ሠራተኞች በዕውቀት የተካኑ፣ የባንኩ ደንበኞች በተለያዩ የሥራ መስኮች ተሰማርተው የሚገኙ
በመሆኑ፣ባንኮች በሚሰጦቸው አገልግሎቶች የባንኩ ሠራተኞች በደንበኞቹ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትና
በህዝቡ ዘንድም ታላቅ እምነት ያሳደሩ ነበር፡፡
አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ የዘመኑን ባንክ ሲገልፁት፣‘’በሃገራችን የፋይናንስ ዘርፍ ላለፍት ሃያ አምስት
አመታት በዘርፉ የተሰማሩ የውጭ ኩባንያዎች አገር ውስጥ እንዳይገቡ ተደርጎል፡፡ አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ
የህብረት ባንክና ኢንሹራንስ መሥራች እንዳሉት ከሆነ፣ በሃገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ‹‹የተቋማቱ አፈጣጠር
የተለያየ በመሆኑም ለማዋሃድ የሚቻለውም ቀድሞ ሥራ ሲሰራ ነው፡፡ አንዳንዱ በብሄር፣ አንዳንዱ
በፓርቲ፣ ሌላውም በሃይማኖት የተቋቋሙ ስለሆነ አሁን ባለው ሁኔታ መቀላቀል ያስቸግራል ብዬ
አስባለሁ፡፡ ለማንኛውም እውነተኛ ውድድር እንዲኖር ለአገር በቀል ገበያ እኩል ሜዳ ያስፈልጋል፡፡
አለበለዚያ ያልተስተካከለ ገበያ ውስጥ ተቀምጠን፣ ከጊዜ በኃላ ኢኮኖሚያችን መከፈቱ ስለማይቀር
በሚከፈትበት ጊዜ ደካማ ተቋማት ሆነን የውጭዎቹ በቀላሉ እንደ አርጀንቲናና ፊሊፒንስ ኩባንያዎች
እንዳንበላ ሥራው ቀድሞ መጀመር አለበት፡፡›› ብለዋል፡፡
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የጡብና አዳፍኔ ዘመን ዘር አፈራሽ ባንኮች!!! የኢትዩጵያ ባንኮችና ኢንሹራንሶች የማን ኃብት ናቸው???
የባንክ ስም

የፎቅ ወለልና የግንባታው ወጪ

1

ዘመን ባንክ፣

34 ወለል ፎቅ፣1.23 ቢሊዩን ብር

2

ሕብረት ባንክ፣

32 ወለል ፎቅ፣1.5 ቢሊዩን ብር

3

ወጋገን ባንክ፣

23 ወለል ፎቅ፣1.0 ቢሊዩን ብር

4

የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ

46 ወለል ፎቅ፣6 ቢሊዩን 129 ሚሊዩን 500 ሽህ ብር

5

አዋሽ ባንክ

18 ወለል ፎቅ፣1.23 ቢሊዩን ብር

6

አቢሲንያ ባንክ

-- ወለል ፎቅ፣350 ሚሊዩን ብር

7

አንበሳ ባንክ

30 ወለል ፎቅ፣ - ቢሊዩን ብር

8

ዳሽን ባንክ

- ወለል ፎቅ፣1.088 ቢሊዩን ብር

9

ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ

30 ወለል ፎቅ፣1.0 ቢሊዩን ብር

10

ጠቅላላ የባንኮች ወጪ

15 ቢሊዩን 733 ሚሊዩን ብር

{1} ዘመን ባንክ፣ ባለ 34 ወለል ፎቅ የግንባታው ወጪ 1.23 ቢሊዩን ብር ኮንትራክተር፤ ውዩ ኩባንያ
የቻይና ካንፓኒ የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቋራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ
በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
{2} ሕብረት ባንክ፣ ባለ 32 ፎቅ ወለል ያለውን የግንባታው ወጪ 1.5 ቢሊዩን ብር ኮንትራክተር፤የቻይና
የሕንፃ ኮንስትራክሽን ተቋራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ በመገንባት ላይ
ይገኛሉ፡፡
{3} ወጋገን ባንክ፣ ባለ 23 ፎቅ የግንባታው ወጪ 1.0 ቢሊዩን ብር ኮንትራክተር፤የቻይና የሕንፃ
ኮንስትራክሽን ተቋራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
{4} የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ዋና ቢሮ ባለ 46 ወለል ያለው ፎቅ የግንባታው ወጪ በ266.5
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም 6 ቢሊዩን 129 ሚሊዩን 500 ሽህ ብር ኮንትራክተር፤ የቻይና መንግስት
የኢንጅነሪንግ ግንባታ ኮርፖሬሽን China State Construction engineering Corporation
(CSCEC)፤ በአዲስ አበባ ከተማ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡
{5} አዋሽ ባንክ ባለ 18 ፎቅ የግንባታው ወጪ 1.23 ቢሊዩን ብር ኮንትራክተር፣የጣልያኑ ቫርኔሮ የሕንፃ
ኮንስትራክሽን ተቋራጮች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሰንጋ ተራ አካባቢ በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡
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እንዲሁም ሌሎች ቅርንጫፍ ባንኮች በአዲስ አበባ ባለ16 እና ባለ11 ፎቆች፣ ደዴሳ ባለ2 ፎቅ፣ጅማ ባለ
6ፎቅ፣ ቢሾፍቱ ባለ 4 ፎቅና፣ ሌላ 10 የባንክ ህንፃዎች፤
{6} አቢሲንያ ባንክ ባለ ፎቅ የግንባታው ወጪ 350 ሚሊዩን ብር ኮንትራክተር ቫርኔሮ የሕንፃ
ኮንስትራክሽን ተቋራጮች ሲሰራ፣ በአዲስ አበባ፣ ቦሌ፣ጨፌ፣ሜክሲኮ የግንባታው ወጪ 110 ሚሊዩንና
ለመሬት ግዥ 24.5 ሚሊዩን ብር አውጥተዋል እንዲሁም ሃዋሳና ጅማ ቅርንጫፍ ይሰራል
{7} አንበሳ ባንክ በአዲስ አበባ ባለ 30 ወለል ፎቅ እንዲሁም ትግራይ ውስጥ ባለ 10 ወለል ፎቅ
የግንባታው ወጪ እና የኮንትራክተር ስም አልተገለጸም፡፡
{8} አባይ ባንክ በአዲስ አበባ ባለ ወለል ፎቅ የግንባታው ወጪ 800 000 000 ሚሊዩን ብር ሲሆን
እንዲሁም ባህር ዳር ባለ 10 ወለል ፎቅ የግንባታው ወጪ 4000 ሚሊዩን ብር የኮንትራክተር ስም
አልተገለጸም፡፡
{9} ዳሽን ባንክ አዲስ አበባ ባለ
አልታወቀም፡፡

ወለል ፎቅ የግንባታው ወጪ 1.088 ቢሊዩን ብር ኮንትራክተር

{10} ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ለዋና መስሪያ ቤትነት እያስገነባ የሚገኘው ከ30 ወለል ፎቅ በላይ የሆነ
ህንፃ 1 ቢሊዩን ብር ይገመታል፡፡ ንብ ባንክ ከዚህ በተጨማሪ ባለ ሰባት ወለል ሕንፃ በ680 ሚሊዩን ብር
የጨረታ ዋጋ አራት ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል አጠገብ ለቢሮ የሚሆን ህንፃ ገዝቶል፡፡ ጠቅላላ በኢትዩጵያ
የሚገኙ የመንግሥትና የግል ባንኮች ለዋና መስሪያ ቤትነት እያስገነቡ የሚገኘው አጠቃላይ የግንባታው
ወጪ 15 ቢሊዩን 733 ሚሊዩን ብር ይገመታል፡፡
በኢትዩጵያ ለባንኮች ኮንስትራክሽን ጠቅላል ወጪ 15,733 ቢሊዩን ብር እንደሆነ ከገላጭ ሠንጠረዡ
ማየት ይቻላል፡፡ የኢትዩጵያ ህዝብ ከ10 እሰከ 20 በመቶ ብቻ ከባንክ ጋር ግንኙነት በሚያደርጉበት አገር
15 ቢሊዩን 733 ሚሊዩን ብር ለህንፃ ግንባታ ከማዋል ለሰው ኃይል ልማት ማለትም ህብረተሰቡ የቁጠባ
ባህል እንዲያዳብር፣ የባንክ ጥቅምን፣የመድህን ዋስትና ጥቅምን በማስተማር የሰውን ህሊና አስቀድሞ
መቀየር ያስፈልጋል፣ ሰማይ ጠቀስ የባንክ ፎቆች ከመገንባት ይልቅ በሃገሪቱ ውስጥ ትንንሽ ቅርንጫፍ
ባንኮችን ማስፋፋት የባንክ ተደራሽነትን ለማብዛት የተሸለ ይሆናል፡፡ የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት
በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ሰማይ ጠቀስ ፎቆች እንዲገነቡ ባለፀጋዎቹን ይገፋፋል፣ የፎቅ ግንባታ
ለቢሮና ለመኖሪያ ኪራይ ከመሆን በስተቀር ግዜያዊ የሥራ ዕድል ከመፍጠር ባሻገር ጠቀሜታው ዝቅተኛ
ነው፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ በየቦታው የሚከራይ ቢሮ ወዘተ ተለጥፎ ማየት አሥር ዓመታት በላይ
አሳልፎል፡፡ ማለትም የፎቅ ግንባታው አቅርቦት ከፍላጎቱ ስለበለጠ የፎቅ ግንባታ ገቢ በማሽቆልቆል ላይ
ይገኛል፡፡
መንግሥት የከተማ ነዋሪዎችን ንብረት ለመንጠቅ ከአራት እስከ አስር ፎቅ ካልሰራችሁ ተነሱ በማለት
በመሬት ነጠቃና ሽያጭ ንግድ ተጠምዶል፡፡ እንደ መንግሥት ባለኃብቶቹን በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግና
አገልግሎት ዘርፎች መዋለ-ንዋያቸውን እንዲያፈሱ፣ኢንቨስት እንዲያደርጉ አያማክርም፡፡ የወያኔ
መንግሥት የተንሸዋረረ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ምክንያት፣ ኢንቨስትመንቱ አዲስ ምርትና እሴት
የማይፈጥር፣ የሥራ ዕድል የማይከፍት፣ የውጭ ምንዛሪ የማያስገኝ፣ በከተማና ገጠር ነዋሪዎች ማኃል
የኃብት ክፍፍልን የሚያሰፋ ለመሆን በቅቶል፡፡ በትግራይ ከተማ ነዋሪዎች የሦስተኛው ዓለምና
የአፓርታይድ መንደሮች ብለው የሰየሞቸው ከተሞች አሉ፡፡ በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በሃዋሳ፣ ህዝቡ
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የሰየማቸው፣ የሙስና መንደሮች፣ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ደሃ ማቆር፣ ቆሼ መንደር፣ የጎዳና ተዳዳሪ ሠፈር
ወዘተ የሚባሉ በህብረተሰቡ ላይ የሃብታምና ደሃ መንደሮች በሰዎች ህሊና የስነ-ልቦና ቀውስ እየፈጠረ
መሆኑን ምሁራን በጥናት አረጋግጠዋል፡፡ በከተማውና ገጠሩ ህዝብ የህይወት ትስስር ድርና ማግ የነበሩ
የማህበራዊ ኑሮ እሴቶች እድር፣ እቁብ፣ ማህበር፣ ፅዋ መጠጣት፣ወዘተ የደስታና የሃዘን ጊዜት መገናኛ
የነበሩ እሴቶች በሙሉ በማጥፋት ላይ ይገኛሉ፡፡ ወያኔ ለዘመናት አብሮ የኖረውን ህዝቡ በማፈናቀልና
በተለያዩ ቦታ ህዝቡን በማስፈር ምህበራዊ ኑሮን አናግቶል፡፡
በ2003 ዓ/ም 680 የቅርንጫፎች ባንኮች ቁጥር የነበረ ሲሆን፣ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ላይ 2800
ደርሶል፡፡ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ወደ 3900 ደርሶል፡፡ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትም 1600 ቅርንጫፎች
መድረስ ችለዋል፡፡ ከባንክ ቅርንጫፎች ከ3900 ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የግል ባንኮች ናቸው፡፡
18 ሽህ የነበረው የባንክ ሠራተኛ አሁን ከ20 ሽህ በላይ ሆኖል፡፡
በ2013 እኤአ የግል ዘርፍ ባንኮች ቅርንጫፎች በኢትዩጵያ (868)ና የኢትዩጵያ መንግስት ንግድ ባንክ
ቅርንጫፎች (832) በአጠቃላይ የቅርንጫፎች ባንኮች ድምር (1700) የኢትዩጵያ ህዝብ ብዛት (93.8
ሚሊዩን) ጋር ሲነፃፀር 1 ቅርንጫፎች ባንክ 55,176 ሽህ የኢትዩጵያ ህዝብ ይደርሳል፡፡ የኢትዩጵያ ህዝብ
ብዛት በ2013 እኤአ (93.8 ሚሊዩን) ውስጥ 10 ሚሊዩን ህዝብ የባንክ ተጠቃሚ ሲሆን ማለትም 10.7
እጅ ከመቶ የባንክ ተጠቃሚ ሲሆን የቀረው 89.3 እጅ ከመቶ የባንክ አገልግሎት እንደማያገኝ በጥናት
ተረጋግጦል፡፡
Microfinance institutions (MFIs) and Savings and Credit Cooperatives (SACCOs) should
increase their reach to the poor. In 1996, the National Bank of Ethiopia (NBE) developed
a prudential regulatory framework for microfinance to supply financial services to the
poor. The Microfinance Proclamation 40/1996 opened the possibility for the
establishment of deposit-taking MFIs.20 Despite these efforts, in March 2015, there were
only 24 MFIs providing financial services. Their penetration ratio is still low, with less
than 4 percent of the population being served. Similarly, SACCOs, which are voluntary
associations with a purpose to save and lend money to its members, remain small by
international standards. Although they are growing in number, their coverage is
insignificant relative to the size of the unbanked population.

በ2015 እኤአ በአገሪቱ አሁን ያሉት ሦስት ሽህ የባንክ ቅርንጫፎች ተደራሽነታቸው ምን ያህል ነው ቢባል
አነስተኛ ነው፡፡ በኢትዩጵያ የሥነ-ህዝብ ቁጥር 99,465,819 ሚሊዩን ሲሆን ለ 33,155 ሽህ ህዝብ
አንድ የባንክ ቅርንጫፍ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ስለዚህ ሰማይ ጠቀስ የባንክ
ህንፃዎች ግንባታ ይልቅ የቅርንጫፍ ባንኮች ማስፋፋትና የባንክ ተደራሽነትን ማብዛት የተሸለ ይሆናል፡፡
እንዲሁም ህብረተሰቡን ስለ ባንክ ቁጠባ ባህል እንዲያዳብር የባንክ ሂሳብ ደብተር እንዲይዝ ትምህርት
ማስረፅ አስፈላጊ ነው፡፡ ሌላው የሚገርመው ነገር ከ99 ሚሊዩን ህዝብ ውስጥ 950 ሽህ ሰዎች ወይም 1
በመቶ ባለኃብቶች ብቻ ከባንኮች የመበደር መብት አላቸው፡፡ ሰፊው ህዝብ ከባንኮች ውስጥ ገንዘቡን
የማስቀመጥ መብት ሲኖረው የመበደር መብት ማስያዣ (collateral) ቤት፣ ቪላ፣ ፎቅ፣ መኪና፣
ፋብሪካ፣ እርሻ፣ ሆቴል፣ ወዘተ የሚያሲዘው ንብረት ስለሌለው የመበደር መብት የለውም፡፡
Financial development in Ethiopia should focus particularly on rural areas where the
majority of the population resides. In Ethiopia, access to finance is primarily through the

313

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

banking sector and microfinance institutions (MFIs). There are 18 commercial banks and
one state-owned development institution (Development Bank of Ethiopia). The sector is
highly concentrated, with the
largest, state-owned commercial bank comprising about 70 percent of total assets. Banks
have been rapidly expanding their branches, which have increased four-fold since 2010.
However, as more than a third of branches is located in Addis Ababa, the rural areas
(with almost 80 percent of population) still lack good access to financial services.
Despite rapid growth, compared to other countries in the region, the population per
bank branch remains high (35,957 as of March 2015).
‹‹የአገር ውስጥ ባንኮች ለህዝብ ተደራሽነታቸውን ከማስፋት አካFüያ ውስንነት ስላለባቸው በቢሊዩን
ብር የሚገነባ አንድ ባንክ ከመገንባት ይልቅ ብዙ ትንንሽ ባንኮች በየክልሎቹ በማነጽ ለህዝብ ተደራሽ
ቢሆኑ ይመረጣል፡፡ የከተማውና የገጠሩ ህዝብ ዛሬም ገንዘብ በእጁ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው፣ገንዘቡን
ከቤት ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው፡፡ ባንኮቹ ለህብረተሰቡ ፈጣን አገልግሎት እየሰጡ አይደለም፡፡
ባንኮቹ ከህዝብ ተቀማጭ ገንዘብ 5 በመቶ የተቀማጭ ወለድ በመስጠትና ገንዘብ ሲያበድሩ 17 በመቶ
የብድር ወለድ በመቀበል እንዲሁም ለሠራተኞች ደሞዝ 3 በመቶ በመክፈል ባንኮች ያገኙትን ትርፍ 9
በመቶ ከመከፋፈል ውጭ ረጅም ራዕይ ሰንቀው መስራት አቅማቸው ደካማ ነው፡፡ ህዝቡ
በሚያስቀምጠው ተቀማጭ ገንዘብ የሚያገኘው የተቀማጭ ወለድ አነሰተኛ ነው፡፡ በአንጻሩ ባንኮች
የሚያበድሩት ገንዘብ የብድር ወለዱ ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህ ሰፊ ልዩነት ተጠቃሚ የሆኑት ባንኮች
ናቸው፡፡ ለዚህ ነው አንድ ባንክ በተቋቋመ በሁለተኛ ዓመቱ ብዙ አተረፍኩ ሲል የምንሰማው፡፡››
በአዳፍኔ ተኩስ የማይፈርሱ ባንኮች ከመገንባት ህዝቡን የቁጠባ ገንዘብ የማስቀመጥ ባህል እንዲያዳብር
ማስተማር ማለትም የባንክ ህንጻ ከመገንባት ይልቅ የሰዎች ህሊናን መገንባት ለሥልጣኔ እድገት በር
ከፋች ነው፡፡
የቻይና ኮንትራክተሮች የኢትዩጵያን የፋይናንስ ተቋማት የዋና መሥሪያ ቤት ህንፃዎቸ በመገንባት ላይ
ናቸው፡፡ በዚህ በዲጂታል ኢኮኖሚ/በኢንተርኔት ኢኮኖሚ/ድረ ገፅ ኢኮኖሚ ዘመን በአዳፍኔ ተኩስ
የማይፈርሱ ባንኮችና፣ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች መገንባት ማህይምነት ነው፡፡ በዲጂታል ቴክኖሎጂ መረጃ
ዘመን የጥሬ ገንዘብ ዝውውር በመስመር የለሽ ስልኮች ወይም ሞባይሎች፣ኢቲኤም፣ከቤት ሆኖ ገንዘብ
በቀበል፣ማስቀመጥ፣ዕቃ መግዛትና መሸጥ ወዘተ የስልጣኔ ዘመን አዳፍኔ የማይደረምሰው የባንክ ህንፃ
ግንባታ አላዋቂነት ነው፡፡ በዓለማችን የባንክ ቅርንጫፎች ቁጥር ቀንሶል፣ ቅርንጫፍ አልባ ባንኮች
እየተስፋፉ ይገኛሉ፡፡ ‹‹Internet banking has increased, certain banks have closed many
branch facilitiesm estimated at 1,487 closures within the year 2014. Certain banks assert
that additional branches are underperforming, likely due to the increase in online
banking options, but will likely remain.››
ባንኮች ተደራሽነት ከ100 ሚሊዩን ህዝብ ውስጥ 22 ሚሊዩን ህዝብ ብቻ ያገለግላሉ፣ ባንኮች
ህብረተሰቡን ስለ ባንክ ጥቅም ስለ ገንዘቡ ቁጠባ ባህል እንዲኖረና የባንክ የቁጠባ ደብተር በነፃ
እንዲያወጣ በማድረግ ገንዘብ ማስቀመጥ ልምድ እንዲያዳብር የማድረግ አስፈላጊው ቅስቀሳና የባንክ
እውቀት ለህዝብ ሳያስገነዝቡ ፎቅ በመገንባት ግዜቸውን ያጠፋሉ፡፡
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በ2008 ዓ/ም የመንግስትና የግል ባንኮች፣ በኢትዩጵያ የሚገኙ የመንግስትና የግል ባንኮች፣ በቁጠባ
የሠበሰቡት ተቀማጭ ገንዘብ መጠን ከ670 ቢሊዩን ብር ሲሆን በአንጻሩ ለደንበኞች የሠጡት ብድር
መጠን 480 ቢሊዩን ብር ነው፡፡ በሌላ በኩል የመንግሥትና የግል ባንኮች አጠቃላይ ተቀማጭ ካፒታል
ደግሞ ወደ 30 ቢሊዩን ብር አካባቢ ነው ያላቸው፡፡ ከህዝብ በቁጠባ የሠበሰቡት ተቀማጭ ገንዘብን
ከባንኮች ተቀማጭ ካፒታል ስናቀናንሰው (670 ሲቀነስ 30 ቢሊዩን ብር) 640 ቢሊዩን ብር ከህዝብ
የተሠበሰበ ተቀማጭ ገንዘብ የህዝብ ኃብት ነው፡፡
ፕሮፊሰር ዶክተር ፍቅረማርቆስ መርሶ እንዳሉት ‹‹በኢትዩጵያ የባንክ ሴክተር፣ ከዓለም አቀፍ የባንኮች

ውድድር መንግሥት ስለጠበቃቸው ብቻ ነው ብዙ ትርፍ እያገኙ ያሉት፣ መንግስት በተዘዋዋሪ
አቅማቸውን እንዲገነቡና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ጊዜ እየሰጣቸው ቢሆንም 20 ዓመት ሆኖቸዋል፡፡ ግን በቂ
ለውጥ አላመጡም፡፡ ባንኮቹ ዕድሉን ካልተጠቀሙበት መንግስት እስከመቼ ከውጭ ውድድር
ይከላከልልንና ትርፉን እየተከፍፈልን እንኑር የሚለው ነገር ምን ያህል ያስኬዳል የሚለው አጠያያቂ
ነው፡፡ አሁን ባለው አቅም ከውጭ ባንክ ኩባንዎች ጋር በፍፁም ሊወዳደሩ አይችሉም፡፡ አሁን ያለው
የውጭ ባንክ አገልግሎት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው፡፡ የእኛው ደግሞ በአንፃሩ ደካማ ስለሆነ
የመወዳደር አቅም አይኖራቸውም፡፡ ባንኮቹ ቴክኖሎጅን በመሳብ፣ አዳዲስ አሰራሮችን በመፍጠር
ተወዳዳሪ የሚሆኑበትን አቅም ማጎልበትና መተግበር አለባቸው፡፡ መንግስት ካፒታላቸውንም
እንዲያሳድጉና የተሸለ አሰራር እንዲተገብሩ እየገፋቸው ነው፡፤ ምክንያቱም የሽንኩርት ንግድ ይመስል
በመቶ ሚሊዩን ብር ባንክ ልትመሰርት አትችልም፡፡ ስለዚህ ትንንሽ ባንኮችን ከማብዛት ይልቅ ትልልቅ
ሆነው ተወዳዳሪ እንዲሆኑ አቅማቸውን በማጎልበት ላይ ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ሲሉ
ምክረ ሀሳባቸውን ለግሰዋል፡፡››
በ2009 ዓ/ም የመንግስት ባንኮች፣የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር
ስንታየሁ ወልደሚካኤል፣ የሚከታተላቸውን የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትጵያ ልማት ባንክና የኢትዩጵያ
መድን ድርጅት የ2009 ዓ/ም የዕቅድና አፈፃፀም ጠቅላላ ሀብት፤በሶስቱ የመንግሥት የፋይናንስ ተቆማት
የ2009 ሂሳብ ዓመት ክንውን መሠረት የ523 ቢሊዩን ብር ጠቅላላ ሀብት መመዝገቡን ሲገለፅ፣
ከታቀደው የ517 ቢሊዩን ብር አኮያ ከ100 በመቶ በላይ ጭማሪ መመዝገቡን ኤጀንሲው አስታውቆል፡፡
በ2008 ዓ/ም ከነበረው የ440.4 ቢሊዩን ብርጠቅላላ ሀብት አኮያ የ82.6 በመቶ ጭማሪ ተመዝግቦል፡፡
ከጠቅላላው ሀብት ውስጥ በጥሬ ገንዘብ የተመዘገበው 60 ቢሊዩን ብር ገደማ መድረሱም ታውቆል፡፡
ከዚህ ውስጥ በብድር መልክ የተመዘገበው ሃብት 184 ቢሊዩን ብር ሲሆን፣ በኢንቨስትመንት መልክ
ከ269 ቢሊዩን ብር በላይ ነው፡፡ አጠቃላይ የዕዳ መጠን፤ በሦስቱ ተቋማት በ2009ዓ/ም ያስመዘገበት
አጠቃላይ የዕዳ መጠን 490 ቢሊዩን ብር ሲሆን፣ በ2008ዓ/ም የነበራቸው የእዳ መጠን 415 ቢሊዩን
ብር ነበር፡፡ በዚህም መሠረት የፋይናንስ ተቋማቱ ካፒታል መጠባበቂያ ክምችታቸውን ጨምሮ 33
ቢሊዩን ብር መመዝገቡን ኤጀንሲው አስታውቆል፡፡ በብድር ሥርጭት፤በሦስቱ ተቋማት በብድር
ሥርጭት ረገድ ድርጅቶቹ 124 ቢሊዩን ብር ብድር (የብድር ቦንድ ኩፖን ታክሎበት) ማሠራጨታቸው
ሲገለፅ፣አብዛኛው ድርሻ የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ መሆኑ ተመልክቶል፡፡ባንኩ 94.5 ቢሊዩን ብር ብድር
መሰጠቱ፣54 ቢሊዩን ብር ገደማ ብድር መሰብሰቡንና የብድር ክምችቱም በቦንድ የሰጠውን ጨምሮ
420 ቢሊዩን ብር ገደማ መድረሱ ታውቆል፡፡ የተበላሸ የብድር፤ በሦስቱ ተቋማት የተበላሸ የብድር
መጠኑ ከጠቅላላው ብድር ውስጥ 2.8 በመቶ መሆኑ ሲገለፅ፣የኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ ካስቀመጠው
የአምስት በመቶ የተበላሹ ብድሮች ጣሪያ አኮያ ዝቅተኛ ሆኖል፡፡ ከዚህም በላይ 14.6 ቢሊዩን ብር ትርፍ
ማስመዝገቡን፣ ከ2008ዓ/ም መጠንም የ5.2 በመቶ ብልጫ እንዳለው ታውቆል፡፡
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ዶክተር ጌትነት በጋሻው ‹‹በባንኮች እያደግን ነው የሚሉት ውሃ አይቆጥርም፡፡ የአገር ውስጥ ባንኮች

የካፒታል ዕድገት የተሸለ እንደሆነ ቢጠቀስም ለህዝብ ተደራሽነታቸውን ከማስፋት አካüያ ውስንነት
እንዳለባቸው ይሰተዋላል፡፡ ህብረተሰቡም አሁንም ገንዘብ በእጁ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው፡፡ ባንኮቹ
ለህብረተሰቡ ፈጣን አገልግሎት እየሰጡ አይደለም፡፡ ባንኮቹ ያገኙትን ትርፍ ከመከፋፈል ውጭ ረጅም
ራዕይ ሰንቀው መስራት አቅማቸው ደካማ ነው እንዲያውም ‹‹ዶሮ ብታልም ጥሬዋን›› ዓይነት ነው
ከዓለም አቀፍ የባንኮች ውድድር አንጻር ሲታይ ወደ ኃላ የቀሩ ናቸው፡፡ የኢትጵያ ባንኮች ከዓለም አቀፍ
የባንኮች ውድድር አንጻር በጭራሽ ተወዳዳሪ አይደሉም፡፡ እንካüን ከውጭው ባንኮች ጋር እርስ
በእርሳቸው እንካüን አልተወዳደሩም፡፡ ደንበኛው በአነስተኛ ዋጋ ብድር ማግኘት አለበት፡፡ የብድር ወለዱ
ከፍተኛ ነው፡፡ በአንፃሩ የተቀማጭ ወለድ ደግሞ አነሰተኛ ነው፡፡ ከዚህ ሰፊ ልዩነት ተጠቃሚ የሆኑት
ባንኮች ናቸው፡፡ ለዚህ ነው አንድ ባንክ በተቋቋመ በሁለተኛ ዓመቱ ብዙ አተረፍኩ ሲል የምንሰማው፡፡
የሁሉም ባንኮች የተጣራ ሀብት ቢደመር እንካüን አንድ ትልቅ የውጭ ባንክ ላይሆን ይችላል፡፡ ባንኮች
ራሳቸው ይበልጥ ደንበኛውን በሚያረካ መልኩ ማሳደግ ይኖርባቸዋል፡፡ ካልሆነ ግን የውጭዎቹ ባንኮች
በዚህ ሁኔታ ወደ ሃገር ውስጥ ቢገቡ ገብያቸውን ይወስዱባቸዋል፡፡ አሁን በእኛ ባንኮች የማይሰጡ
የአገልግሎት ዓይነቶችን በውጭ አገር እናያለን፡፡ በአንፃሩ ባንኮች አሁን በአላቸው የአገልግሎት
አሰጣጥም ሆነ አደረጃጀት የውጭውን ዓይነት አገልግሎት ሊያመጡ ስለማይችሉ የውጭዎቹ ካላቸው
ዓለም አቀፍ ልምድና አቅም አንፃር የደንበኛውን ቀልብ በአንድ ጊዜ ነው የሚማርኩት፡፡ ስለዚህ የእኛዎቹ
መጀመሪያ በራሳቸው መጠንከር አለባቸው፡፡ በአገሪቱ አሁን ያሉት ሦስት ሽህ የባንክ ቅርንጫፎች
ተደራሽነታቸው ምን ያህል ነው ቢባል አነስተኛ ነው፡፡ የውጭ ባንኮች ቢገቡ ግን ይህን ሁሉ ጠቅልለው
የእኛዎቹን ያንኮታኩቶቸዋል፡፡ የኢትዩጵያ ባንኮች ረጅም ጊዜ ዕይታ የሌለው አካሄድ አያዋጣቸውም፡፡
እናም ረጅም ጊዜ ራዕይ ኖሮቸው ተደራሽነታቸውን ማስፋትና ለለውጥ መትጋት ይጠበቅባቸዋል፡፡
የኢትዩጵያ ባንኮች የዓለም አቀፍ የባንኮች ልምድ አይተው መተግበር ከቻሉ የውጭ ባንኮች እንካüን
ቢመጡ ተወዳዳሪና አሸናፊ ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን ይሰጣሉ፡፡››ዶክተር ጌትነት በጋሻው፡፡

ከደንበኞች ከተሠበሰበው ተቀማጭ ገንዘብ ላይ የሚከፈለው ወለድ ከዋጋ ንረት በላይ መሆን አለበት!!!
የካቲት 22 ቀን 2009 ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ‹‹# በኢትዩጵያ ባንኮች የሚከፍሉት የወለድ ምጣኔ ከዋጋ
ግሽበት መጠን አነስተኛ እንደሆነ ይታወቃል ፡፡ የወለድ መጠን አምስት በመቶ ሲሆን የዋጋ ግሽበት
መጠኑ በአማካይ 7 እስከ 9 በመቶ ደርሶል፡፡ ይህ ማለት እያንዳንዱ የባንክ ደንበኛ ገንዘቡን በባንክ
ሲያስቀምጥ ወለዱ ከግሽበቱ ያነሰ በመሆኑ የሚያገኘው ወለድ በግሽቱ ይወሰድበታል ማለት ነው፡፡
በዚህ የተነሳ አንድ ሰው ገንዘቡን ባንክ የሚያስቀምጠው ወለድ አገኛለሁ ብሎ ሳይሆን ሌባ
እንዳይሰርቅብኝ ብሎ በመስጋቱ ነው ወደሚል ድምዳሜ እንደሚያደርስ የኢኮኖሚ ምሁራን ይናገራሉ፡፡
ምሁራኑ የወለድ ምጣኔ ከግሽበት ማነስ የለበትም ባይ ናቸው፡፡ በተለይ የቁጠባ መጠንን ለማሳዳግ
የባንኮች የወለድ መጠን ከግሽበቱ በላይ መሆን አለበት የሚለው የኢኮኖሚ ምሁራን ምክረ ሃሳብ ነው፡፡››
አቶ ክብሩ ገና ‹‹በአገራችን ግሽበቱ በአማካይ ከ8 እሰከ 10 በመቶ መካከል ነው፡፡ በአንፃሩ ደግሞ የወለድ

ምጣኔው አምስት በመቶ ነው፡፡ በሁለቱ መካከል ልዩነት በመኖሩ ሰው ገንዘቡን ባንክ ከማስቀመት ይልቅ
የተለያዩ ንብረቶችን (መሬት፣ ቤት፣ መኪና) ግዥ ላይ ሲያውለው ይታያል፡፡ ምክንቱም የቤትና መሰል
ንብረቶች ዋጋ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ስለሆነ በእነዚህ ንብረቶች ላይ ገንዘቡን ማፍሰሱ ግሽበቱን
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ይከላከልለታል፤ብሩም የመግዛት አቅም ዋጋ እንዳያጣ ያደርግለታል፡፡…# ወለድ ከግሽበት በታች መሆኑ
ቁጠባን አይጎዳም የሚለው በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚታይ አይደለም፡፡ ሌሎች ጉዳዩችም አሉት፡፡
ለምሳሌ በኢትዩጵያ ትልቅ ግሽበት ያለው ንብረት ላይ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ የቤት ዋጋ በየግዜው
እያሻቀበ ነው፡፡ ስለዚህ ባለገንዘቡ ብዙ ጊዜ ገንዘቡን ግሽበቱን ሊያሸንፍ በሚችልበት መልኩ
ሊያውለው ይችላል፡፡ ይህም በዓይነት የተደረገ ቁጠባ ነው፡፡….# በአንጻሩ ከባንክ ብድር የሚወስድ ሰው
ይጠቀማል፡፡ ምክንያቱም ንብረት ላይ በማዋል የገንዘቡን የመግዛት ዋጋ ከፍ ማድረግ ይችላልና፡፡
ለምሳሌ ቤት ገዝቶ የሚያከራይ ሰው የቤት ኪራዩን ከፍ በማድረግ ሊጠቀም ይችልል፡፡ ንብረት የሚሸጡ
ሰዎችም ከግሽበቱ እኩል ወይም በላይ በማድረግ ተጠቃሚ መሆን ይችልሉ፡፡….# ገበያው ግሽበት
በሚያመጣ ፖሊሲ ላይ የተቀመጠ ከሆነ ግሽበቱ መምጣቱ አይቀርም፡፡ ስለዚህ የመንግሥት ኃላፊነት
ግሽበቱ መስመር እንዲይዝና ወደ ታች እንዲወርድ ማድረግ ይሆናል፡፡›› ይላሉ አቶ ክብሩ ገና፡፡ እንደ
ኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ መረጃ መሠረት፣ በቀላሉ ለማስረዳት በ2007 እኤአ የዋጋ ግሽበት 16.9
የተቀማጪ ገንዘብ ምጣኔ 5 በመቶ ሲሆን ልዩነቱ 11.9 ነው ይህ ማለት ከእያንዳንዱ 100 ብር ያሰቀመጠ
ደንበኛ 11.9 ብር ከተቀማጭ ገንዘቡ ያጣል ማለት ነው፡፡ በ2008 እኤአ የዋጋ ግሽበት 30.0 የተቀማጪ
ገንዘብ ምጣኔ 5 በመቶ ሲሆን ልዩነቱ 25.0 ነው ይህ ማለት ከእያንዳንዱ 100 ብር ያሰቀመጠ ደንበኛ 25
ብር ከተቀማጭ ገንዘቡ ያጣል ማለት ነው፡፡ በ2009 እኤአ የዋጋ ግሽበት 23.0 የተቀማጪ ገንዘብ
ምጣኔ 5 በመቶ ሲሆን ልዩነቱ 18.0 ነው ይህ ማለት ከእያንዳንዱ 100 ብር ያሰቀመጠ ደንበኛ 18.0 ብር
ከተቀማጭ ገንዘቡ ያጣል ማለት ነው፡፡

የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን፣በ1985 ዓ/ም 41.4 በመቶ ወደ በ2009 ዓ/ም 94 በመቶ እያሽቋለቋለ
መሆኑን ከሠንጠረዡ ላይ ማስተዋል ይቻላል፡፡ የወለድ መጠንና የተቀማጭ ገንዘቡ ላይ የሚገኘውን
የወለድ ምጣኔ እንዳማይሰላ እንገምት፡፡
በ1984 ዓ/ም 100,000 ብር በባንክ ተቀማጭ ሂሳብ ያስቀመጠ ግለሰብ በዛ ዓመተምህረት ባለ የውጭ
ምንዛሪ ተመን 48,309 የአሜሪካን ዶለር ነበር፡፡ በ2009 ዓ/ም መቶው ሽህ ብር በውጭ ምንዛሪ 4,305
ዶላር መሆኑ ፍንትው ብሎ ይታያል፡፡ ከ1984ዓ/ም እስከ 2009ዓ/ም የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን
እንዴት እየረከሠ እንደመጣ ያሳያል፡፡ የብር ዋጋ በየግዜው እየወደቀ እንደመጣና የብር የመግዛት አቅም
ከዓመት ዓመት እየተሸመደመደ መሄዱን መገንዘብ ይቻላል፡፡ በባንክ ተቀማጭ ገንዘብ የሚያስቀምጡ
ግለሠቦች በአንድ በኩል በውጭ ምንዛሪ ተመን መቀነስና በዋጋ ግሽበት የተነሳ ባንክ ያስቀመጡት ገንዘብ
እየወረደና እየቀነሰ መምጣቱን መገንዘቡ ይቻላል፡፡በተመሳሳይ የባንክ ኢንቨስተሮች ማለትም የኢትዩጵያ
ባንኮች ባለአክሲዩኞች የገንዘብ ኃብታቸው እየቀነሰ መምጣቱን አስተውለዋል፡፡ በዚህም ምክንያት

በኢትዩጵያ የሚገኙ ባንኮች በሙሉ ገንዘባቸውን ሰማይ ጠቀስ ፎቅ በመገንባት ሥራ ላይ ተጠምደዋል፡፡
የፎቆችና ቪላ ቤቶች መገንባትና መሥራት ማለትም ተቀማጭ ገንዘብን ወደ ተለያዩ ንብረቶች መቀየር
በአሁኑ ጊዜ ባለው የንብረቶች ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ የዋጋ ግሸበቱን ለመከላከልና ባንክ ተቀማጭ
የሆነውን ብር የመግዛት አቅም ዋጋ እንዳያጣ ያደርግላቸዋል፡፡
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ዓመት

ዩኤስ ኢትዩ

የውጭ መንዛሪ

ተቀማጭ ገንዘብ

ተቀማጭ ገንዘብ

ኢትዩ

ዶላር = ብር

በመቶኛ

በብር

በዶላር

1984

2.07

100,000

48,309

1985

5.00

41.4

100,000

20,000

1988

5.88

85.0

100,000

17,007

1993

8.15

72.1

100,000

12,270

1998

8.65

94.2

100,000

11,561

1999

8.39

103.0

100,000

11,919

2000

8.93

94.0

100,000

11,198

2001

9.67

92.3

100,000

10,341

2002

12.39

78.0

100,000

8,071

2003

13.33

93.0

100,000

7,501

2004

14.06

95.0

100,000

7,112

2005

18.65

75.4

100,000

5,362

2006

19.65

95.0

100,000

5,089

2007

19.85

99.0

100,000

5,038

2008

21.83

90.9

100,000

4,380

2009

23.23

94.0

100,000

4,305

በአጠቃላይ የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን፣ያሽቆለቆለው በዘጠና አራት በመቶ ነው፣እንዲሁ እየቀነሰ
ከመጣ በሃገሪቱ የፎቆችና የቪላ ቤቶች ዋጋም መውደቁ ብሎም የመሬት ዋጋ ጥንቡን መጣሉ የማይቀር
ክስተት ይሆናል፡፡ በሃገሪቱ መሬት የመንግስት ነው፣ህዝብ ባልመከረበት የተጫነበት የወያኔ መንግሥት
የመሬት ፖሊሲ ምክንያት የመሬት አቅርቦቱን የያዘው መንግሥት በዪዜው ትንሽ መሬት በጨረታ አቅርቦ
እየሸጠ ለመጠቀም ችሎል፡፡ ይህ አርቴፊሻል የመሬት እጥረት በመፍጠር መሬት ፈላጊውን ኢንቨስተር
ሻሞ የሚያጫውተው የወያኔ መንግሥት ከትንሽ ግዜ በኃላ የመሬት ጫረታ በኢንቨስተሮች አለመሳተፍና
መቀነስ ወያኔ የሚሸጠው መሬት ፈላጊ ያጣል፡፡ በአዲስአበባ ለአንድ ካሬ ሜትር መሬት 355 ሽህ ብር
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የሊዝ መጫረቻ ዋጋ መቅረቡ አመላካች፣ የኢኮኖሚ ውድቀት መሆኑንና የብራችን እሴት ወደ
ወረቀትነት መቀየርን እንደሚያሳይ የምጣኔ ኃብት ጠበብት ይገልፃሉ፡፡ ወያኔ የህዝብ መሬትን እየሸጠ
ለመቀጠል ቢያልምም ህዝቡ በሚያደርገው ህዝባዊ እንቢተኛነትና ተጋድሎ ንብረታቸውን ያጡ
ኢንቨስተሮች መሬት በጨረታ ለመግዛት ቀርቶ በነፃ ቢሠጣቸው ዋስትና ስለሌላቸው መዋለ-ንዋያቸውን
አያፈሱም፡፡ በ2010 ዓ/ም እንደ ኢትዩጵያ አቆጣጠር የመሬት አቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም መንግሥት
ሰራሽ የመሬት ፖሊሲ፣ በውጭ ምንዛሪ ተመን መቀነስና በዋጋ ግሽበት የተነሳ የፎቆች፣ የቤቶችና የመሬት
ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆላቸው አይቀርም፡፡ ሃገሪቱ ያላት ሃብት ከግዜ ወደ ግዜ እየመነመነ፣ ወደ
ባህር ማዶ የውጭ ምንዛሪያችን እየኮበለለ፣የገንዘባችን የመግዛት አቅም እየቀነሰ መምጣትን ያሳያል፡፡
እንደ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ መሠረት በ2009 ዓ/ም በኢትዩጵያ ያለው የዋጋ ግሽበት
በሐምሌ ወር 9.4 በመቶ የነበረው፣ በነሀሴ ወር የዋጋ ግሽበቱ 10.4 በመቶ በምግብ ነክ ፍጆታዎች ላይ
መሆኑ ተገልጾል፡፡ እንዲሁም ምግብ ነክ ባልሆኑ ፍጆታዎች ላይ የ7.1 በመቶ ጭማሪ ተከስቶል፡፡ በዚህም
ምክንያት በአገራችን ግሽበቱ በአማካይ ከ8 እሰከ 10 በመቶ መካከል ነው፡፡ በአንፃሩ ደግሞ የወለድ

ምጣኔው አምስት በመቶ ነው፡፡ በሁለቱ መካከል ልዩነት በመኖሩ ሰው ገንዘቡን ባንክ ከማስቀመት ይልቅ
የተለያዩ ንብረቶችን (መሬት፣ ቤት፣ መኪና) ግዥ ላይ ሲያውለው ይታያል፡፡ ለዚህ ነው ባለኃብቶችና
በሃገሪቱ የሚገኙ ባንኮች የዋና ቢሮ የፎቅ ግንባታና የቅርንጫፍ ባንኮች ሥራ ላይ ተጠምደው
የሚገኙት፡፡
ዶክተር ሰዒድ ኑሩ ‹‹ አሁን ያለውን የዕርዳታና የብድር አሰጣጥ አዝማሚያ ብዙም ተስፋ ባናደርግበት

መልካም ነው›› በሚል ርዕስ ግንቦት 27 ቀን 2009 ዓ/ም ዶክተር ሰዒድ ኑሩ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ
ባለሙያዎች ማሕበር የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ በኢትዩጵያ የተመደበው በጀት የመግዛት አቅሙ ምን
ያህል ነው፣ ምን ያህል የማስፈፀም አቅም አለው ለሚለው የሰጡት ምላሽ እንዲህ ነበር፡፡ ‹‹የዛሬውን
በጀት በሚሊኒየም ከነበረው ዋጋ ጋር ብታሰላው ትልቅ አይደለም፡፡ የሚሊኒየሙ በጀት በ2000ዓ/ም
43.9 ቢሊዩን ብር ነበር፡፡ በ2010ዓ/ም የአሁኑ በጀት 320.8 ቢሊዩን ብር ነው፡፡ አሁን የተያዘው 320.8
ቢሊዩን ብር በጀት በ2000ዓ/ም በነበረው ዋጋ 110 ቢሊዩን ብር ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ያለው በዋጋ
ንረት የመጣ ነው፡፡ በአማካይ ዋጋ በሦስት እጥፍ አድጎል፡፡ በዚህ ወቅት በመቶ ብር ትገዛ የነበረው እቃ
አሁን ሦስት መቶ ብር ነው እንደ ማለት ነው፡፡ ከመፈጸም አንፃር ፣ሥራ ከመስራት አንፃር የምታየው
የገበያ ዋጋን የሚያንፀባርቅ አይደለም፡፡ መነሻችን ይሄ ነው፡፡በ2000ዓ/ም በሚሊኒየም ወቅት 43.9
ቢሊዩን ብር በጀት ሲቀርብ ጉድ ተብሎል፡፡ አሁን 320.8 ቢሊዩን ብር ደርሶል አሁን ይሄም ትልቅ
ይመስላል፡፡ ነገር ግን በ650 በመቶ ዕድገት አለው፤ነገር ግን በትክክለኛው ዋጋ ብታሰላው 155 በመቶ
ብቻ ነው ሥራ የመፈፀም አቅሙ፡፡ ሌላው የተቀረው የዋጋ ንረት ነው፡፡›› ዶክተር ሰዒድ ኑሩ::
የቻይና ድራጎኖች የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ዘርፎች ተቆጣጥረዋል!!!
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲና ህወኃት ፓርቲ አንባገነናዊ አገዛዝ ይወገድ!!!
ቻይና ድራጎኖች ሳይወቁ ወያኔ አይወድቅም!!!
ቻይና ያበድራል! ወያኔ ይሰርቃል!! ህዝብ ዕዳውን ይከፍላል!!!
‹‹በኢትዩጵያ መንግሥታዊና የግል ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ ቀውስ በ2010ዓ/ም ይከሰታል!!!››
2010 ዓ/ም መልካም አዲስ አመት ይሁንልን!
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ምዕራፍ {32}
የኢህአዴግ የግል ባንኮችና ኢንሹራንሶች!!!
‹‹የላጪን ልጅ ቅማል በላት!!!›› (ክፍል ሁለት) ፀ/ት ፂዩን ዘማርያም
የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥት ወንዝ አፈራሽ፣ ዘር አፈራሽ የጡብና አዳፍኔ ዘመን ባንኮች በብሄር፣
በፓርቲና ሃይማኖት ተኮር ሆነው መመሥረታቸው የሃገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ በመቋጣጠር፣የባንክ ሥራ
እውቀትን፤በዘር ተኮርነት በማዋቀር የትግራይ ባንክ፣ የኦሮሞ ባንክ፣ የአማራ ባንክ፣ የደቡብ ባንክ ወዘተ
በማለት የአንድ ብሄር ቆንቆ ተናጋሪ ሙያተኞች በመቅጠር ኃለቀርነታቸውን በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን
ያስመሠከሩ ማህይሞች ናቸው፡፡ በአፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግሥት በ1906 እኤአ የተመሰረተው አቢሲንያ
ባንክ ህብረ-ብሄር ሙያተኞችን አብሮ ያሠራና ስንት ስመ ጥሩ የባንክ ሙያተኞችን ያፈራ እንደነበር ታሪክ
ይመሠክራል፡፡ ከዛን ዘመን ጀምሮ ባንኮችና የባንክ ሠራተኞች በዕውቀት የተካኑ፣ የባንኩ ደንበኞች
በሚሰጦቸው አገልግሎቶች በመርካትና የባንክ ሙያተኞች በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትና ታላቅ
እምነት ያሳደሩ ነበር፡፡ በሃገሪቱ ህግና ደንብ መሠረት ባንኮች የሚቋቋሙት በባለ አክሲዩኖች ሲሆን
ከዘር፣ ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ነፃ ሆነው የህዝብ አገልጋይ እንዲሆኑ ነው፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በንግድ
ዘርፍ ውስጥ መሳተፍ እንደሌለባቸው የኢትዩጵያ ህገ-መንግሥት ደንግጎል፡፡ ከህወሓት/ኢህአዴግ
የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዩጵያ ኢኮኖሚን የፋይናንስ ዘርፍ በመቆጣጠር ፓርቲዎች የሃገሪቱን ባንኮችና
ኢንሹራንሶች 75 በመቶ ኃብት ድርሻ ይዘዋል፡፡ በግሉ ዘርፍ ኢኮኖሚ የፋይናንስ ባንክና ኢንሹራንስ
ዘርፍ ውስጥ፤ ያላቸውን ድርሻ እንቃኛለን፡-
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ህዝባዊ ወያኔ ሃርነነት ትግራይ (ህወኃት) ንብረት የሆነው የትግራዩ ኢፈርት፣ ወጋገን ባንክ፣ ፀሃይ
ኢንሹራንስ፣አንበሳ ኢንተርናሽናል
ባንክ፣ ንብ ኢንሹራንስ፣ እናት ባንክ፣ ናሽናል ኢንሹራንስ
ይገኙበታል፡፡
የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) ንብረት የሆነው የአማራው ጥረት አባይ ባንክ፣ አባይ
ኢንሹራንስ፣
የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦሕዴድ) ንብረት የሆነው የኦሮሚያው ቱምሳ የኦሮሚያ ህብረት
ባንክ፣ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣
የደቡብ ኢትዩጵያ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ለደኢሕዴግ) ንብረት የሆነው የደቡቡ ወንዶ ደቡብ
ግሎባል ባንክ፣ ሉሲ ኢንሹራንስ በሚል ስያሜ የሃገሪቱን የባንክና ኢንሹራንስ ድርጅቶችን
ተቆጣጠረዋል፡፡
እነዚህ ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች ንብረት የሆኑ የአውራው ፓርቲ የባንክና ኢንሹራንስ ድርጅቶች
የኢትጵያን ብሄራዊ ባንክ በማዘዝ የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዩጵያ ልማት ባንክ፣ የኮንስትራክሽን
ቢዝነስ ባንክ ተቆጣጥረው ለከፍተኛ ኪሳራ ዳርገዋል፡፡ ቶማስ ጃፈርሰን እንዳሉት ‹‹በእኔ እምነት መሠረት
የባንክ ኢንስቲቲውሽንስ ወይም ተቋማት ለእኛ ነፃነት በጣም አደገኞች ናቸው፣ ከመደበኛው ጦርሠራዊት
የበለጠ/ይልቅ!!›› ይላሉ፡፡“I believe that banking institutions are more dangerous to our
liberties than standing armies.” ― Thomas Jefferson
የኢትዩጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የባንክና ኢንሹራንስ ንግድ ኢንተርፕራይዝ
{1}ኢፈርት The Endowment Fund For The Rehabilitation of Tigrai (EFFORT) አንደኛው
በህወሃት የፖለቲካ ድርጅት የሃብት ቁጥጥር ስር የሚገኘው (ትእምት) የሚባል የንግድ ድርጅት በ1987
ሲሆን የዚህም የሃብት ምንጭ ህወሃት በሽፍትነት ለአስራ ሰባት ዓመታት ከኢትዬጵያ ህዝብ የዘረፈው
ሃብት ነው፡፡ ኢፈርት ሁለት ክንፎች አሉት አንደኛው ክንፉ የኢንቨስትመንት መዓከል ሲሆን ሁለተኛው
ክንፉ ደግሞ በጎአድራጎት ማዕከል ናቸው፡፡ የኢፈርት የኢንቨስትመንት መዓከል በ14 የተለያዩ ካንፓኒዎች
የተደራጅ ናቸው፡፡ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) የኢኮኖሚ ምሶሶ የሆነው ኢፈርት የቢዝነስ
ኢምፓየር በኢትዬጵያ የግሉን ዘርፍ ባለኃብት በመቀናቀንና ሥራዎችን በመንጠቅ የሃገሪቱን ኃብት
በሞኖፖል የሚቋጣጠር የህቡዕ ወይም ሚስጥራዊ ስውር ድርጁት ነው፡፡ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት
ትግራይ በ1991እኤአ በትረ ስልጣኑን ከደርግ እንደተረከበ ማረት በእርዳታና መልሶ ማቋቋም
ማስተባበሪያ ኮሚሽን በበጎ አድራጎት ድርጅት(“NGO”) ስም ተመዝግቦ የህወሓት መንግስት የገንዘብ
ድጋፍ በጡጦ እየተጋተ ከአፍሪካ አህጉር ውስጥ በኃብት ትልቁ ኤንጂኦ ለመሆን በቃ፡፡ በ1995 እኤአ
ህወሓት ለማረት ብረት መዝጊያና ጠንካራ አጋር ድርጅት መሠረተለት፣ትግራይ እንዶንመንት
(EFFORT), የተቋቋመበት የኢንቨስትመንት የቢዝነስ ዶሴ ኢፈርት በሁለት ነጥብ ሰባት (2.7) ቢልዩን
ብር መሆኑን ገልፆ በማግስቱ አንድ ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር መሆኑ ተገልፆል፡፡
የክልል መንግስታት የጋራ የንግድ ኢንዶንመንት ካንፓኒዎች (Joint endowment-linked companies)
የክልል መንግስታት የጋራ የንግድ ኢንዶንመንት ካንፓኒዎች ኢፈርት የትግራይ፣ጥረት የአማራ፣ ቱምሳ
ኦሮሚያና ወንዶ የደቡብ የክልል መንግስታት የህብረት የንግድ ድርጅቶች ናቸው፡፡ እነሱም 1ኛ/ ወጋጋን
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ባንክ፣ 2ኛ/አፍሪካ ኢንሹራንስ 3ኛ/ሜጋ ፓብሊሽንግ 4ኛ/ ዋልታ መረጃ መዕከል 5ኛ/ ፋና ሬዲዩ
ያካትታል፡፡ የትግራዩ ኢፈርት ከአንድ እስከ አራት የተዘረዘሩትን ኃብቶች የግሉ አድርጎቸዋል፡፡ የህወኃት
የወጋጋን ባንክና አፍሪካ ኢንሹራንስ ንግድ ኢንተርፕራይዝ ሙሉ በሙሉ የግሉ አድርጎል፡፡
ወጋጋን ባንክ፣(Wegagen Bank)ወጋጋን ባንክ በ1997እኤአ ሲቋቋም ኢፈርት 15 በመቶ ሼር ነበረው፡፡
የኢትጵያ ህግ አንድ ኢንቬስተር 5 በመቶ ሼር ብቻ መሸፈን እንዳለበት ህግ በመደንገጉ ኢፈርትና
የሌሎቹም ሼር 4 በመቶ ሆነ፡፡ በ2010 እኤአ ወጋጋን ባንክ 223 ሚሊዩን ብር ከታክስ በኃላ ትርፍና 23
በመቶ እድገት ማግኘቱን አስታውቆል፡፡ ወጋጋን ባንክ የተቋቋመበት የተከፈለ ካፒታል 633 ሚሊዩን
ብር በመሆን በሃገሪቱ ካሉት ባንኮች ትልቁ መሆን ችሎል፡፡ ወጋጋን ባንክ 3.8 ቢሊዩን ብር ተቀማጭ
ገንዘብ ያለው ሲሆን ብድር የማበደር አቅሙ ስፊ መሆኑ ይስተዋላል፡፡
አፍሪካ ኢንሹራንስ(Africa Insurance in the financial sector) አፍሪካ ኢንሹራንስ ሁለተኛው
የፋይናንሻል ዘርፍ ካንፓኒው ሲሆን በ2009/10እኤአ 19 ሚሊዩን ብር የተጣራ ትርፍ አግኝቶል፡፡ አፍሪካ
ኢንሹራንስ 291 ሚሊዩን ብር አጠቃላይ ንብረት እንዳለው ተገልፆል፡፡ በመላ ሃገሪቱ ውስጥ 15
ቅርንጫፍች አሉት፡፡ አፍሪካ ኢንሹራንስ 40 ሚሊዩን ብር ሼር በወጋጋን ባንክ አለው፡፡በኢትዩጵያ
ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዩጵያ የግል ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ በመቋጣጠር ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች
የሃገሪቱን ባንኮች ኃብትን ከሚቋጣጠሩት ውስጥ
የትግራዩ ኢፈርት ወጋገን ባንክ፣ ፀሃይ
ኢንሹራንስ፣አንበሳ ኢንተርናሽናል
ባንክ፣ንብ ኢንሹራንስ፣ እናት ባንክ፣ ናሽናል ኢንሹራንስ
ይገኙበታል፡፡ ከሠንጠረጁ ላይ 2014/15 ገቢያቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡
ተ/ቁ

የባንኩ ስም

የባንኮች ትርፍ
በኢትዩጵያ ብር
(2014/15)

የኢንሹራንሰ
ስም

ኢንሹራንስ
ትርፍ
በኢትዩጵያ ብር
(2014/15)

1

አባይ ባንክ

125.0

አባይ

26.8

2

አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ

44.6

አዋሽ

64.3

3

አዋሽ ባንክ

639.0

ብርሃን

3.4

4

አቢሲኒያ ባንክ

270.7

አፍሪካ

37.0

5

ብርሃን ኢንተርኛሽናል ባንክ

104.5

ቡና

7.8

6

ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ

134.5

ኢትዩጵያን

60.3

7

የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ

907.0

ኢትዩላይፍ

8.6

8

የኦሮሚያ ህብረት ባንክ
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9

ዳሽን ባንክ

729.3

ላየን

13.1

10

ደቡብ ግሎባል ባንክ

18.5

ሉሲ

8.5

11

የኢትዩጵያ ልማት ባንክ

12

እናት ባንክ

53.0

ናሽናል

28.0

13

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ

200.0

ንብ

62.3

14

ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ

337.1

ኒያላ

64.9

15

ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ

16

ህብረት ባንክ

281.0

ኦሮሚያ

100.0

17

ወጋገን ባንክ

352.4

ፀሃይ

45.8

18

ዘመን ባንክ

128.0

ዩናይትድ

62.3

ጠቅላላ

14,425,000,000

የክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች የባንክና ኢንሹራንስ ንግድ ኢንተርፕራይዝ
የክልላዊ መንግስቶች የፓርቲ ንግድ ኢንተርፕራይዝ (Regional state-owned enterprise (RSOE)
sector)
የኢህአዴግ ፓርቲዎች የንግድ ድርጅቶችና ክልላዊ የልማት ድርጅቶች (Regional development
organizations & endowment-owned businesses) ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች የተወረሱ
የንግድ ድርጅቶች በፓርቲዎች በስጦታ ወይም በችሮታ የተላለፉ የንግድ ድርጅቶች እየተበራከቱ
መጥተዋል፡፡ የህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲና ቢዝነስ (የንግድ ሥራ) እጅና ጎንት በመሆን የግሉን ዘርፍ
ደፈጠጡት፡፡በህወሓት መንግስት የቢዝነስና የፖለቲካ ጣምራ ግንኙነቶች በልማታዊ መንግሥት ስም
ከ1991እኤአ ጀምሮ በኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች ተወርሰው ሙሉ በሙሉ
የፓርቲያቸው ንብርትና ኃብት አደረጉ፡፡ ኢፈርት በትግራይ፣ ጥረት በአማራ፣ ቱምሳ በኦሮሚያና ወንዶ
በደቡብ ክልላዊ መንግስቶች ውስጥ የባንክና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች መሠረቱ ቅርንጮፎቻቸውም
እነደአሸን ፈሉ፡፡ የክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ እየተሰማሩና በልዩ ልዩ
የንግድ ድርጅቶች ስም እየተንሰራፋ መጡ፡፡ የግሉ ዘርፍ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ኃይል ተመታ፡፡

{2}ጥረት በአማራ (The Amhara National Regional Rehabilitation and Development Fund,
Endeavour or Tiret)
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ጥረት በአማራ፤የአማራ ብሔራዊ ክላልዊ መልሶ ማቋቋምና ልማት ማህበር ወይም ጥረት በመባል
ይታወቃል፡፡ ጥረት በ1995 እኤአ ሲቆቆም አስቀድመው የተመሠረቱትን የንግድ ድርጅቶችና ካንፓኒዎች
በማካተት፣ለምሳሌ አንባሰል ትሬዲንግ በ1993 እኤአ፣ብሉ ናይል ትራንስፖርት በ1992 እኤአ፣ዳሽን የቢራ
ፋብሪካ በ1995እኤአ፣ እንዲሁም በ አግሮ ፕሮሰሲንግ ዘለቀ አግሪካልቸራል ሜካናይዤሽን በ1996እኤአ
የሥጋ ውጤቶች ፋብሪካና ልዩ ልዩ ንግዶች፣ ሌሎች ካንፓኒዎች ሼባ ኢንደስትሪስ (ሠሊጥ ፕሮሰሲንግ
ታሂና እና ሃልዋ) እንዲሁም የደጋ ቡና ሁለቱም በ1993እኤአ ተቆቆሙ፡፡ በ1998እኤአ የአማራው
ክልልዊ መንግስት ጥረት መቀመጫውን ፈረንሳይ ካደረገው ቢጂአይ ጋር በመሆን የዳሽን ቢራ ፍብሪካን
በጎንደር መሠረቱ፡፡ የወጋጋን ባንክን ከመሠረቱት ድርጅቶች ውስጥ ኢፈርት፣ ጥረት፣ ቱምሳና ወንዶ ሼር
እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ ጥረት የዋልታ ኢንፎርሜሽን ሴንተረና የአማራ ክልል የብድርና ቁጠባ
ድርጅትን መስርተዋል፡፡ በተጨማሪም ጥረት የአማራ የልማት ማህበርና የአማራ መልሶ ማቋቋም
(Amhara Development Association (ADA) ና የልማት ማሕበር (Organisation for Relief and
Development in Amhara (ORDA). ምስረታ ላይ እገዛ አድርጎል፡፡ ጥረት የአማራው ክልል
መንግስት፣ የንግድ ካንፓኒ በአጠቃላይ 2800 ሠራተኞች ቀጥሮ ሲያሰራ በአንፃሩ ኢፈርት የትግራይ
ክልል መንግስት የንግድ ካንፕኒዎች 14000ቆሚ ሠራተኞችና 34000 ጊዜያዊ ሠራተኞች እንዳሉት
ለማወቅ ተችሎል፡፡በኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዩጵያ የግል ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ በመቋጣጠር
ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች የሃገሪቱን ባንኮች ኃብትን ከሚቋጣጠሩት ውስጥ የአማራው ጥረት አባይ
ባንክ፣ አባይ ኢንሹራንስ፣ በሚል ስያሜ የባንክና ኢንሹራንስ ድርጅቶችን ተቋጣጠረዋል፡፡ከሠንጠረጁ
ላይ 2014/15 ገቢያቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡

{3}ቱምሳ በኦሮሚያ (Tumsa Endowment Fund in Oromia)
በኦሮሚያ ክልል ቱምሳ ኢንዶውንመንት ፈንድ በ2001እኤአ ተመሠረተ፣አስቀድመው የተቋቋሙት ዲንሾ
ኢንተርፕራይዝ በ1992 እኤአ የተመሠረተ፣ ዲንሾ አግሮ-ኢንደስትሪ፣ ዲንሾ የትራንስፖርት አገልግሎት፣
ዲንሾ ትሬዲንግና፣ ዲንሾ ቢፍቱ ትሬዲንግ ቱምሳ ኢንዶውንመንት ፈንድ ሥር ተካተቱ፡፡ ዲንሾ
ትሬዲንግ በ1991እኤአ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማዳበሪያ ለገበሬዎች በሽያጭ በማከፋፈል
ይታወቃል፡፡በ1993እኤአ የተቆቆመው ዲንሾ ቢፍቱ ትሬዲንግ ሰሊጥና ቡና ወደ ውጭ ሃገር በመላክ
ንግድ ላይ ቆይቶ በድሬዳዋ ከፍተኛውን የጫት ንግድ በመቆጣጠር የግሉን ዘርፍ ነጋዴዎች ሥራ ነጠቀ፡፡
በምዕራብ ሐረርጌ ዞን አምራቾች ኮኦፕሬቲቨ የጫት ላኪዎች ማሕበር ዲንሾ ትሬዲንግ ዋነኛው ሼር
ሆልደር ሆኖ እስከ 2005እኤአ ዘለቀ፡፡በ1999እኤአ ዲንሾ ኢንቨስትመንቱን በማጠናከር በኦሮሚያ የቡና
አምራቾች ኮኦፕሬቲቨ ዩኒየን ጋር በመስራት ቡና ወደውጭ ሃገራት፣ ታላቆ ብሪታንያና ጀርመን ይልክ
ነበር፡፡ በ1999እኤአ የዲንሾ ካንፓኒዎች ዋና ስራ አስኪያጅ ዱባለ ጃሌ እንደገለፁት የዲንሾ አመታዊ
ተንቀሳቃሽ ገንዘብ 900 ሚሊዩን ብር እንደነበር ለ ፎርብስ መጋዚን ገልጸዋል፡፡ዱባለ ጃሌ የቀድሞ
የኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ ገዥ ነበሩ፡፡ በኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዩጵያ የግል ባንኮች የፋይናንስ
ዘርፍ በመቆጣጠር ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች የሃገሪቱን ባንኮች ኃብትን ከሚቆጣጠሩት ውስጥ
የኦሮሚያው ቱምሳ የኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ በሚል ስያሜ የባንክና
ኢንሹራንስ ድርጅቶችን ተቋጣጠረዋል፡፡ከሠንጠረጁ ላይ 2014/15 ገቢያቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡

{4}ወንዶ በደቡብ ክልሎች (Wendo Endowment Fund in SNNPRS)

324

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ወንዶ በደቡብ ክልል፣በ1994 እኤአ በሃዋሳ ከተማ ውስጥ በ6 ሚሊዩን ብር ካፒታል ተመሠረተ፡፡ ወንዶ
የንግድ ድርጅት ወደ ውጭ ሃገር ቡናና ጭት በመላክና ከውጭ ንግድ ማዳበሪያ እያመጣ በደቡብ ክልል
ለገበሬዎች በማከፋፈል ንግድ የተሰማራ ኩባንያ ነው፡፡ ከኢህአዴግ መነሻ ካፒታሉን እንዳገኘ ይገለፃል፡፡
የክልል መንግስታት የጋራ የንግድ ኢንዶንመንት ካንፓኒዎች

Wendo Trading was established in Awassa in 1994, with capital of ETB6million, widely
understood to have been provided by other EPRDF sources. Its trade and export
activities focus on fertiliser, coffee and khat. በኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዩጵያ የግል
ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ በመቋጣጠር ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች የሃገሪቱን ባንኮች ኃብትን
ከሚቋጣጠሩት ውስጥ የደቡቡ ወንዶ ደቡብ ግሎባል ባንክ፣ሉሲ ኢንሹራንስ በሚል ስያሜ የባንክና
ኢንሹራንስ ድርጅቶችን ተቋጣጠረዋል፡፡ ከሠንጠረጁ ላይ 2014/15 ገቢያቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡
የኢትዩጵያ ሕዝቦች አብዩታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) መንግሥት፣ለህዝባዊ ወያኔ ሃርነት
ትግራይ (ህወሃት) ትግራይ ክልል፣ የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ለኦሕዴድ) ለኦሮሚያ ክልል፣
ብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ለብአዴን) ለአማራ ክልል፣ የደቡብ ኢትዩጵያ ሕዝቦች
ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ለደኢሕዴግ) ለደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ዘር አፈራሽ የባንክና
ኢንሹራንስ እንደከፈተላቸው ወደፊት አጋሮቹ ለሚሆኑ ለሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ለሶዴድ)
ለሶማሌ ክልል፣አፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (አዴድ) የአፋር ክልል፣ ቤኒሻንጉል ሕዝቦች ነፃ አውጭ
ንቅናቄ (ለቤህነን) የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ለጋምቤላ ሕዝቦች ነፃነት ንቅናቄ (ለጋሕነን) ለጋምቤላ
ክልል፣ ለሃረሪ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ሃዴድ) ለሃረሪ ሹማምንትና ካድሬዎች የሚዘወሩ የባንክና
ኢንሹራንስ ድርጅቶች ይፈበረኩ ይሆናል፡፡
‹‹በሃገሪቱ ያሉ ህዝቦች የባንኮችን አሠራርና የገንዘብ ስርዓቱን አለመረዳታቸው ደህና ነው እንጂ፣ቢያውቁ
ኖሮማ ከነገ ጠዋት በፊት ህዝባዊ አብዩት እንደሚነሳ አምናለሁ!!!››# ይላሉ ሄንሪ ፎርድ፡፡ “It is well
enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system,
for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.” ―
Henry Ford የኢትዩጵያ ህዝብም በሃገሪቱ ያሉ የባንኮችና ኢንሹራንሶች አሠራርና የገንዘብ ስርዓቱን
አለመረዳታቸው ወያኔ/ ኢህአዴግ በጀው እንጂ፣ ቢያውቁ ኖሮማ ከነገ ጠዋት በፊት ህዝባዊ አብዩት
እንደሚነሳ ምንም ጥርጥር የለንም!!! እነዚህ የኢትዩጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የባንክና ኢንሹራንስ ንግድ
ኢንተርፕራይዝ ዋና መስሪያ ቤቶችና ቅርንጫፎቻቸው በአዲስአበባ፣ አዳማ፣ መቐለ፣ ባህርዳር፣ ድሬዳዋ፣
አዋሳ፣ ጋምቤላ፣ ሰመራ፣ ኦጋዴን፣ ቤኒሻንጉል ወዘተ ከተሞችን ውስጥ ከተመሠረቱ አመታት ሲቆጠር፣
ቁጥራቸው የትየለሌ ደርሶል፣ ህዝቡም እነዚህ ባንኮች ውስጥ ገንዘቡን ያስቀምጣል፡፡
በዓለማችን አንዲት ጎጆ መሥራት የማትችል የወፍ ዘር አለቺ ታዲያ ትውልዶን የዘር ግንድ ለመቀጠል
ስትል እንቁላሎን የምትጥለው ጎጆ ከምትሠራዋ የወፍ ዝርያ ጎጆ ነው፡፡ ያችኛዋ እንደራሶ ልጆች አሳድጋ
ለአቅመ ወፍነት ታበቃቸዋለች፡፡ የወፎቹ የህይወታቸው ዕደቱ እንደዛ ነው ሲያድጉ ወደ ዘር አፈራሽ
ቡድናቸው ይሄዳሉ፣ዳግም እንቁላል ይጥላሉ፣እነዛኞቹ ያሳድጋሉ ወዘተ ተፈጥሮ ድንቅ ናት፡፡ የኢትዩጵያ
ህዝብም ገንዘቡን ህወኃት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህወኃት፣ ለብአዴን፣ ለኦህዴድና ለደኢሕዴግ
ባንኮችና ኢንሹራንሶች እንደ አንቁላል ይጥላሉ!!! ህዝቡን ስለ ባንክና ኢንሹራንስ ማን ያስተምረው?
ይሄን ቢያውቅ ኖሮማ ከዛሬ በፊት አብዩት አፈንድቶ ወያኔን ባባረረ ነበር፡፡ እንኮን ህዝብ ስንቱ
የተማረውስ ይሄን የባንክና ኢንሹራንስ የፋይናንስ ስርዓት ያውቅ ይሆን? የኢትዩጵያ ባንኮችና
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ኢንሹራንሶች የማን ኃብት ናቸው??? ምጣኔ ኃብታችንን እስካላወቅን ድረስ ኃብታችንን እንዘረፋለን፡፡
እርሻችን ይነጠቃል፣ እርስታችን ይቀማል፣ መዐድናችን ይዛቃል፣ ከብታችን ይነዳል፣ ላሞቻችን
ይታለባሉ፣ ገንዘባችን ይዘረፋል፡፡ ዛሬ የግል የቴሌቪዚን፣ የሬዲዬ ሞገድና ድረ-ገፆች ያላቸው ያገሬ
ልጆች የሃገራቸውን ምጣኔ ሃብት ለህዝብ እስካላስረዱ ድረስ ትግሉ ውኃ ቅዳ፣ ውሃ መልስ ይሆናል፡፡
ትግሉ ትልቁን ወርካ ለመቁረጥ አንዴ ብቻ በመጋዝ ወደፊት ገዝግዞ፣ ወዲያው ወደኃላ ገዝግዞ ይቆማል
ውጤት አይኖረውም፡፡
የህወኃት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣የኦሮሞን መሬት፣ አዳማ፣ ብሸፍቱ፣ አሌልቱ፣ ሰበታ፣ ወለጋ፣
አሶሳ፣ ባኮ፣ ባሌ፣ ራይቱ፣ ቦረና፣ ኢሊባቡር ወዘተ የቡናና የአበባ እርሻ ወያኔዎች ርስተ ጉልታቸው ካረጉ
አመታት ተቆጥሮል፣ የለገደንቢ፣ ሳካሮ፣ የአዶላ የወርቅ ማዕድን ኃብት ለዓመታት ይዛቃል፡፡ የአማራን
መሬት፣ ራያን፣ ወልቃይት፣ ጸገዴን፣ መተከል፣ አዊ፣ ፓዊ፣ ወዘተ ነጥቆ ሠሊጥ አምርቶ ውጪ ይልካል፣
የመተከል የወርቅ መዕድን ኃብት ያዝቃል፡፡ የጋምቤላ መሬት አቦቦ፣ ኢታንግ፣ ጂካኦ፣ ጉደሬ፣ ጎግ፣ ጆር
በወያኔ ተነጥቆ ይታረሳል፡፡ በቤኒ-ሻንጉል ጉባ፣ ወዘተ መሬት ይታረሳል፡፡ የአፋር የጨውና ቀይ ፖታሽ
የመሬት ኃብት ተነጥቆ በወያኔ ይዛቃል፡፡ የደቡብ ክልል መሬት ሃዋሳ፣ ሲዳማ፣ ወላይታ፣ ሆሳዕና፣
አርባምንጭ፣ ወዘተ የቡና መሬት በወያኔ ተዘርፎል፡፡ የትግራይ ወርቅ በኢፈርት፣ ኢዛና እየተዛቀ
ይሸጣል፡፡ በሃረሪ ርስት የጫትና የቡና እርሻ ውጪ ተልኮ ይሸጣል፣ የንግድ ማእከሉና የኮንትሮባንዱ
ሥራ ሁሉ ወያኔና የክልሉ መንግሥት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመሆን እየዘረፉ ይገኛል፡፡ መሬቱን
የተነጠቀው ህዝብ፣ እርስቱን የተቀማው ህብረተሰብ እንደ ኦሮማና አማራ ህዝብ እንቢተኝነቱንና
ተጋድሎውን በፈለገው የትግል ስልት እየተደራጀ፣ የጎበዝ አላቃ እየመረጠና በሚስጢር እየተደራጀ፣
እየታጠቀና ትግሉን መምራት ይኖርበታል፡፡ ከዛም ህብርት እየፈጠረ ህብረ-ብሄር ኢትዩጵያዊ
ብሄርተኝነትን በመገንባት ብቻ ህወኃት/ኢህአዴግን ከበትረ-ሥልጣኑ መንቀል ይችላል፡፡

‹‹የኢትዩጵያ መንግሥታዊና የግል ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ ቀውስ በ2010ዓ/ም ይከሰታል!!!››
የኢትዩጵያ ብሔራዊ ባንክ ኃላፊነቱን ያልተወጣ ተቆም ነው፡፡ በሃገሪቱ ለተፈጠረው የፋይናንስ ዘርፍ
ቀውስ፣ የገንዘብ አቅርቦት መመጠንና መቆጣጠር አለመቻሉ፣ የገንዘብ ወጪና ብድርን መወሰንና
መጠበቅ አለመቻሉ፣ የሃገሪቱን የዓለም ዓቀፍ ተቀማጭና መጠባበቂያ ገንዘብ መቋጣጠርና ማስተዳደር
ደካማነቱ፣ ለባንኮች ፍቃድ መስጠት፣መቋጣጠርና ክትትል ማድረግ አቅመቢስነቱ፣ የንግድ ባንኮች
ተቀማጭ መያዝ፣እንዲሁም ለንግድ ባንኮች ገንዘብ ማበደር፣ የንግድ ባንኮችን ብድር መቆጣጠርና
ክትትል ማድረግ እንዲሁም የወለድ መጠንን መወሰን ጣልቃ ገብነቱ፣ እንደ መንግሥት ወኪል ሆኖ
በመስራትና የውጭ ምንዛሪ ምጣኔን መወሰንና መቆጣጠር ተስኖቸዋል፡፡ የባንክ ሙያተኞች በሙስና
ተዘፍቀው ከሹማምንቶቹ ጋር ተመሳጥረው የሃገር ሃብት መዝብረዋል፡፡ በሱዳን የግል ካንፓኒ፣የብር
ኖቶችንና ሣንቲሞችን በማሳተም የሃገሪቱን የብር ኖቶችን እንደወረቀት በማሳተም የሃገር ሉዓላዊነትንና
የህዝቡን ደህንነት ለባዕድ አገር አሳልፈው የሰጡ የብሄራዊ ባንክ ገዥዎችና የህወኃት የጦር አበጋዞች
መንግሥት ለፍርድ መቅረባቸው አይቀርም፡፡ እውቁ ኢኮኖሚስት ጆሲፍ ሲቲግሊዝ በኢኮኖሚክስ
የኖቪል ሽልማት ተሸላሚ እንዳሉት ‹‹ እኛ ቀስ በቀስ እያሳደግነው የመጣንው የፍትህ ስርዓት ዕይታ፣
ፍትህ ለሁሉም ከማለት ይልቅ፣ የፍትህ ስርዓት በቂ አቅም ላላቸው ይገባል፡፡ እኛ ባንኮች አሉን በጣም
ትልቅ ለመውደቅ ብቻ አይደሉም፣ ነገር ግን ትልቅ የተጠያቂነት ኃላፊነት ጭምር አለባቸው፡፡ ይላሉ፡፡
“Rather than justice for all, we are evolving into a system of justice for those who can
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afford it. We have banks that are not only too big to fail, but too big to be held
accountable.” ― Joseph E. Stiglitz

የኢትዬጵያ የውጪ ብድር ክምችት ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011 እኤአ 19.9
በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 27 በመቶ ነበር፡፡ የመንግሥታዊ ልማት ዘርፎች ብድር ከብሄራዊ
አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011እኤአ 20.9 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 42.0 በመቶ
ሆኖል፡፡ በ2016/17 እኤአ የህወሓት መንግስትና ብሄራዊ ባንክ ባለሞሎች የሃገሪቱን ልትወጣ
በማትችለው የውጪ ብድር ክምችት ከተው ኢኮኖሚውን አዘቅት እንደሚከቱት አጥኝዎች ተንብየዋል፡፡
ለዚህም ግልፅ ማሽረጃ የ2009 ዓ/ም ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣
የውጪ ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት በቀጣይነት ተከስቶል፡፡
በ2008ዓ/ም የውጭ ዕዳ ክፍያ 1 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡ የወለድ ክፍያው በዓመት ከ350
ሚሊዩን ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ በ2009ዓ/ም የውጭ ዕዳና የወለድ ክፍያ 1.5 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል
ተገዶል፡፡
ለማጠቃለል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) አነስተኛ መሆን ምክንያት የሃገሪቱ
የኢኮኖሚ እድገት፣ በተቆለለ የውጭ ብድር ክምችትና የእዳ ክፍያ ምክንያት በረጅም ግዜያት ውስጥ
እንደሚናጋ ይጠበቃል፡፡ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ
ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ
10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡በ2011እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 7.102 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር
የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 23.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡
2012እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 12 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) --% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2013እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
(GDP) 35% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2016/17እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 40 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር
ሲገመት ይህውም ከአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($69) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP) 58%
እጅ ይይዛል፡፡ እንደ ዶክተር ሰዒድ ኑሩ ገለፃ ‹‹የውጭ ምንዛሪ የሚገኙባቸው የታወቁ ናቸው፡፡
የመጀመሪያው ከኤክስፖርት፣ከውጭ በዕርዳታና ለብድር፣ በውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚልኩት ነው፡፡
ከእነዚህ ውስጥ በእጃችን ላይ ያለው ኤክስፖርት ነው፡፡ ኤክስፖርት ደግሞ ያለው አፈጻጸም ደካማ
ነው፡፡ የውጭ ዕርዳታ እየቀነሰ ነው፡፡ ለምግብ እርዳታ እንኮ እየቀነሰ ነው፡፡ ብድር አስቸጋሪ ነው፡፡
የውጭ ብድር የሚመሠረተው በኤክስፖርት አፈፃፀም ጥንካሬ ነው፡፡ የአበዳሪዎች ዋነኛው ጥያቄ መክፈል
ይችላሉ ወይ ነው፡፡ እንዲህ ከሆነ የበጀት ጉድለት ባይኖር እንኮን በጀቱ በአገር ውስጥ ቢሸፈን እንኮ፣
ይሄን 320.8 ቢሊዩን ብር እዚሁ ብንሸፍን በብር አሁን ባለንበት ሁኔታ ትራንስፎርሜሽኑ ያቀደቸውን
ከማሳካት አንፃር የውጭ ምንዛሪ የግድ ነው፡፡ ስለዚህ ትርጉም ባለውና ከአጠቃላይ በጀቱ ውስጥ ጎላ ባለ
ደረጃ በውጭ ምንዛሪ መገኘት አለበት፡፡››ይላሉ፡፡
የኢትዩጵያ ሕዝቦች አብዩታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) መንግሥት ሹማምንትና ካድሬዎች
በመደበኛ በጀት ለደሞዝና አበል የወጣ ወጪ፣ በ2002 እኢአ 14.5 ቢሊዩን ብር የነበረ ሲሆን በ2007
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እኢአ 45.05 ቢሊዩን ብር፣ በ2008ዓ/ም 50 ቢሊዩን ብር፣ በ2009ዓ/ም 82 ቢሊዩን ብር መደበኛ በጀቱ
በአንድ ግዜ የ31 ቢሊዩን 712 ሚሊዩን ብር ጭማሪ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ ግብር እንደዳረገው የምጣኔ
ሃብት ጠበብት ለህዝብ አስረድተዋል፡፡
የቱሪስቶች መታቀብ ሃገር ውስጥ በሆቴልና ቱሪዝም የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከ3 ቢሊዩን ዶላር
በላይ ገቢ በህዝባዊውእንቢተኛነትና ተጋድሎ መቀጠል የተነሳ፣ ቱሪስቶች ሰላም ከሌለ ስለማይመጡ
ይነጥፋል፡፡ የብዙ አገሮች መንግስታት የአሜሪካን፣ የካናዳ፣ የእንግሊዝ እንዲሁም የአውሮፓ መንግስታት
መግለጫ በማውጣት በተደጋጋሚ ዜጎቻቸውን ወደ ኢትዩጵያ እንዳይሄዱ ከአሁኑ በመምከር ላይ
ይገኛሉ፡፡
የፊዴራልና ክልላዊ መንግሥት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከባንክና ኢንሹራንስ ንግድ ውስጥ ይዉጡ!!!
የኢፈርት፣ጥረት፣ዲንሾና ወንዶ የንግድ ድርጅቶች ይወረሱ!!!
የፖለቲካ ፓርቲዎች በንግድ ዘርፍ መሠማራት ህገውጥ ሥራ ነው!!!
2010 ዓ/ም መልካም አዲስ አመት ይሁንልን!
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ምዕራፍ {33}
የኢህአዴግ የግል ማይክሮ ፋይናንስ ተቆማት!!!
‹ወዶ ዕዳ!!!› ‹እያዩ ገደል!!!› ‹ቡሌ ሴና!!!›
ፀ/ት
(ክፍል ሦስት)
ፂዩን ዘማርያም

አዲስ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ አማራ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣
አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ተቀEማት፣በኢትጵያ ብሄራዊ ባንክ የተመዘገቡ ሲሆን ከግማሽ
በላይ የሚሆነውን ገንዘብ የሚያሰባስቡት ከደሃው ህብረተሰብ ዘንድ ነው፡፡ ማክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች
ለድህነት ቅነሳ እንደሁም ኃብትና ንብረት ማፍሪያ በአነስተኛ የብድር አቅርቦትና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው
የህብረተሰብ ክፍሎች ሥራ እንዲፈጥሩና የቁጠባ ባህል እንዲያዳብሩ ትልቅ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ፡፡
በሌሎች አገሮች ልምድ መሠረት ማክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች ብድርና ቁጠባ አገልግሎት ለደሃ
የህብረተሰብ ክፍል፣ ብድር በማቅረብ፣በዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ በማበደር፣በብሄራዊ ባንክ ቁጥጥርና
ህግና ደንድ መሠረት ሥራቸውን እንዲከውኑ ይደረጋል፡፡ የማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽንስ ዋነኛ
ዓላማዎች ውስጥ በህብረተሰቡ ውስጥ ድህነትን ለመቀነስና ደሃ የህብረተሰብ ክፍሎች ገቢያቸውን ከፍ
እንዲያደርጉ የግብርና ምርታቸውን እንዲያሳድጉ፣ሌላ የገቢ ምንጭ በመፍጠር የቤት ዕቃቸውንና ንብረት
እንዲያፈሩ ማድረግ ነው፡፡ ይህን ዓላማ ለማሳካት ደግሞ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትን
በህብረተሰቡ ውስጥ ማስፋፋትና ዘላቂ የማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽኖችን በሃገሪቱ ሁሉ መመሥረት
ዋነኛ መርሃቸው ነው፡፡ ኢንስቲቲውሽኖቹ ህብረተሰቡን ያሳተፉ፣ ሴቶችን፣ ወጣቶችን፣ ገበሬዎችን ወዘተ
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በማሳተፍ የቁጠባ ባህልን የሚያበረታታና ዘለቄታ ያለው የገንዘብ ምንጭና ተደራሽነት ያለው ስራ
መከወን ነው፡፡ የማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽኖችን፣ ለደሃው ህዝብ ዘለቄታዊ የገንዘብ ምንጭ
በመሆን አገልግሎት መሥጠት ዋነኛ ዓላማቸው ሲሆን፣ የተቀEማቱ የትርፍ ማግኛ ሥራ ዋነኛ ዓላማቸው
አይደለም፡፡
የህወኃት/ኢህአዴግ የግል የብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ተቀõማት በኢትዩጵያ ባለፈው 26 ዓመታት፣
የፋይናንስ ዘርፍ አደረጃጀት፤ የአነስተኛ የብድርና ቁጠባ የባንክ አገልግሎት አሰጣጥ ከየት ተነስቶ ወዴት
እንደደረሰ የተለያዩ ድርሳናት ስለ ማይክሮፋይናንስ ድርጅቶች ያተቱትን ጥናታዊ ዳሰስ እንቃኛለን፡፡
በኢትዩጵያ 34 የብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ተፈጥረዋል፡፡ በሃገራችን የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣
የፋይናንስ ዘርፍ የተሰማሩ የውጭ ኩባንያዎች አገር ውስጥ እንዳይገቡ ተደርጎል፡፡ በኢትዩጵያ የማይክሮ
ፋይናንስ ተቋማት አፈጣጠር በአውራው ፖለቲካ ጃንጥላ ስር የተደራጁ ሲሆኑ፤ አንዳንዱ በብሄር፣
አንዳንዱ በፓርቲ፣ ሌላውም በሃይማኖት የተቋቋሙ ናቸው፡፡ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አገልግሎት

በየክልሎቹ የፖለቲካ ፓርቲ ስር የተዋቀሩ ያለተወዳዳሪ እንዲሠሩ የተፈቀደላቸውና እውነተኛ ውድድር
ላይ ያልተመሠረቱና ለአገር በቀል የፋይናንስ ገበያ እኩል ሜዳ ያላገኙ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት
ናቸው፡፡ በዙህ ያልተስተካከለ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገበያ ውስጥ አምስቱ የማይክሮ ፋይናንስ
ተቋማት በገዠው ፖለቲካ ፓርቲ ቀንበር ሥር የሚዘወሩ፣ ህብረተሰቡን በመበዝበዝና አድሎዊ ሥራ
በመሥራት እንዲሁም የአንድ ለአምስት አደረጃጀትና የስለላ ሥራ ላይ በመሠማራት ያገለግላሉ፡፡
የህወኃት/ኢህአዴግ መንግስታዊ የግል የብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ተቀõማት በግብርና ዘርፍ
ኤክስቴንሽን መርሃ-ግብር ለገበሬዎች የምርጥ ዘርና የኡሪያና ዳፕ ማዳበሪያ ብርድ በማቅረብ ብድር
መክፈል ያልቻሉ ገበሬዎችን በሬዎች በመሸጥ 8.7 ሚሊዩን አርሶአደሮችን በረሃብ አለንጋ የከተቱ የብድር
ተቀõማት ናቸው፡፡ እነዚህ መንግስታዊ የግል የብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ተቀõማት በሃገሪቱ
467,000 ሽህ የብድር ደንበኞችን 92 በመቶ በማቀፍ ደሃ አርሶአደሮችን ያራቆቱ፣በተደጋጋሚ ድርቅ
ያስጠቁ፣ ከልጆቻቸው ጉሮሮ ነጥቀው ኃብትና ንብረታቸውን ያከማቹ ማፍያ ድርጅቶች ናቸው፡፡
በአምስቱ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ ቢዝነስና በንግድ ሥራ ብድር እየተመቻቸላቸው ተጠቃሚ የሆኑ
ሚሊየነር የሆኑ ሹማምንትና ካድሬዎች ብዙ ናቸው፡፡
Government supported MFIs have contributed largely to the growth and development of
the MFI industry. Among the 20 registered MFIs, six are supported by the regional
governments of Tigray, Amhara, Oromia, Southern People’s Nation, Addis Ababa, and
Benishangul. The regional government of Dire Dawa has an application pending with
the National Bank of Ethiopia. Regional governments support these MFIs financially and
through grassroots level government administrative organizations. MFIs supported by
the regional govern-ments typically have extensive geographic spread across weredas
within their regions. A large majority of their clients are from rural households (except
Addis Ababa region). One feature of the government supported MFIs is that they offer
both agricultural and non-agricultural credit. A portion of the agricultural credit is
extended under a somewhat controversial government agricultural extension program to
provide term credit for seeds and fertilizer. Recent figures show that government
backed MFIs have approximately 467,000 outstanding clients, or 92 percent of all
microfinance clients in Ethiopia. በ2000 እኤአ በኢትዩጵያ የአነስተኛ ማይክሮ ፋይናንስ ተቀõማት
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የኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች የግል ንብረቶች በመሆን ያላቸው ካፒታልና ብድር የወሰዱ አባላቶች
ቁጥር በመረጃ ያስቃኛል፡፡
{1} የአማራ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ A mhara Credit and Savings Institution
(S.C)፣የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) ንብረት የሆነው የአማራው ጥረት፤የልማት
ማህበርና መልሶ ማቋቋም ድጋፍና በአቶ ታደሰ ካሣ( Deputy Head of Government፣Head# of#
Capacity Building Bureau,Amhara National Regional Government) እና በአቶ መኮንን
የለምወሰን መስራችነት( General Manager, (Bahir Dar)) በ09/04/97 እኤአ ባህር ዳር ከተማ
የተመሠረተ ሲሆን፣ በ2000 እኤአ የአማራ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ 103.2 ሚሊዩን ዶላር
694,993 ብድር የወሰዱ አባላት ነበሩት፡፡
{2} ኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦሕዴድ) ንብረት
የሆነው የኦሮሚያው ቱምሳ፤የልማት ማህበርና መልሶ ማቋቋም ድጋፍና በአቶ ተሸመ ለገሰ መስራችነት
በ04/08/97 እኤአ አዲስ አበባ የተመሠረተ ሲሆን፣ በ2000 እኤአ ኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽን፣ 30.8 ሚሊዩን ዶላር 165,464 ብድር የወሰዱ አባላት ነበሩት፡፡
{3} ደደቢት ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ህዝባዊ ወያኔ ሃርነነት ትግራይ (ህወኃት)ንብረት የሆነው
የትግራዩ ኢፈርት፣ የልማት ማህበርና መልሶ ማቋቋም ድጋፍና በአቶ ዩሃንስ ገብረመስቀል መስራችነት
በ28/04/97 እኤአ መቐለ ከተማ ውስጥ የተመሠረተ ሲሆን፣በ2000 እኤአ ደደቢት ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽን፣96.3 ሚሊዩን ዶላር 397,000 ብድር የወሰዱ አባላት ነበሩት፡፡
{4} ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ፣የደቡብ ኢትዩጵያ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ለደኢሕዴግ) ንብረት
የሆነው የደቡቡ ወንዶ፤ የልማት ማህበርና መልሶ ማቋቋም ድጋፍና በአቶ ሙስማ ቻሊ መስራችነት
በ01/10/97 እኤአ አዋሳ ከተማ ውስጥ የተመሠረተ ሲሆን፣በ2000 እኤአ ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ፣ 31.4
ሚሊዩን ዶላር 327,888 ብድር የወሰዱ አባላት ነበሩት፡፡
{5} አዲስ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ በህወኃት/ኢህአዴግ ንብረት በሆነው የልማት ማህበርና
መልሶ ማቋቋም ድጋፍና በአቶ አዋሽ አብተው መስራችነት በ27/01/00 እኤአ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ
የተመሠረተ ሲሆን ፣በ2000 እኤአ አዲስ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ 30.8 ሚሊዩን ዶላር 165,464

ብድር የወሰዱ አባላት ነበሩት፡፡
በኢትዩጵያ የነዚህን የአነስተኛ ማይክሮ ፋይናንስ ተቀõማት የንግድ እድገት በማየት እውን ለደሃው
ህብረተሰብ ድህነትን ለመቅረፍ ሳይሆን ለትርፍ የቆሙ መሆናቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡ከተቀEማቱ
ተበድሮ መክፈል ያልቻለ ዜጋ የቤት ንብረቱ ተሸጦ፣በሬው ተሸጦ ወዘተ እንዲከፍል በማድረግ የተገኘ
ትርፍ መሆኑ ገሃድ ነው፡፡ ከ2000እስከ 2013 እኤአ ባለው 13 ዓመታት ያሳዩት እድገት የትየለሌ ነው፡፡
በኢትዩጵያ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት መረጃ፣ድረገጾች በመዝጋትና በመንፈግ ይታወቃሉ ለዚህ ነው
በተገኘው መረጃ ብቻ ላይ ተመርኩዘን የምናቀርበው፡፡ ሌላው ተቀEማቱ የኦዲት ሪፖርት አድርገው
አያውቁም እንዲሁም ለህዝብ በሚዲያና በጋዜጦች የኦዲት ሪፖርት አቅርበው አያውቁም፡፡
በ2000 እኤአ በኢትዩጵያ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት አጠቃላይ ካፒታል፣ብድር የወሰዱ አባላት
በ2000እኤአ 292.5 ሚሊዩን ዶላር (የውጪ ምንዛሪ ተመን አንድ ዶላር=8.15 ብር ነበር)ስለዚህ 2
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ቢሊዩን 384 ሚሊዩን ብር ብድር ያበደሩ ሲሆን፣ የፋይናንስ ተቀEማቱ 1,750,809 ብድር የወሰዱ

አባላት ነበራቸው፡፡
በ13 ዓመታት ውስጥ ያካበቱትን አጠቃላይ ካፒታል፣የኃብትና ንብረት ክምችት፣እንዲሁም የቁጠባ
ተቀማጭ ገንዘብ በማየት እነሱ ሲያድጉ 8.7 ሚሊዩን ህዝቡ በተለይ የምርጥ ዘርና የማዳበሪ ዕዳ
ያልከፈሉ ገበሬዎች እዳቸውን ለመክፈል በሬቸውን እየተሸጡ ለርሃብ ተዳርገዋል፡፡ በጥናቱ ገበሬዎች
ሲጠየቁ የሰጡት መልስ ነበር፡፡
በኢትዩጵያ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት፣የብድር ወለድ ምጣኔ ከ9.9 እስከ 18 በመቶ መሆኑ ደሃውን
ህብረተሰብ ሊከፍል በማይችለው ዕዳ ውስጥ ከቶት ማህበራዊ ቀውስ አስከትሎል ማለትም ለጎዳና
ተዳዳሪነት፣ ለሥራ አጥነት፣ ለሽርሙጥና፣ ለስደት፣ ወዘተ ተዳርጎል፡፡ የገጠሩና የከተማው ህዝብ አንዱ
የስደት ምክንያት የነዚህ ተቀEማት ዓይን ያወጣ ብዝበዛ ነው፡፡
በ2013/14 እኤአ በኢትዩጵያ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት አጠቃላይ ካፒታል፣የቁጠባ ተቀማጭ
ገንዘብ፣የብድር አቅርቦትና ንብረት
አጠቃላይ ካፒታል፣ እንደ ብሄራዊ ባንክ መረጃ መሠረት በ2013/14 የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት
አጠቃላይ ካፒታል 5.7 ቢሊዩን ብር ሲሆን 24.6 በመቶ መጨመሩ ተገልፆል፡፡
የኃብትና ንብረት ክምችት፣የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት አጠቃላይ የኃብትና ንብረት ክምችት 24.5
ቢሊዩን ብር ሲሆን 38.6 በመቶ መጨመሩ ተገልፆል፡፡
የቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ፣የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት አጠቃላይ የቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ፣13 ቢሊዩን
ብር ሲሆን የአባላቱ ቁጥር 2.6 ሚሊዩን በ2012 እኤአ እንደደረሰ ተገልፆል፡፡
በኢትዩጵያ እነዚህ የመንግሥት ፖለቲካ ፓርቲዎች የፋይናንስ ዘርፍ በተለይ አምስቱ የማይክሮ ፋይናንስ
ተቀEማት ማለትም፣ የአማራ፣ ደደቢት፣ ኦሮሚያ፣ ኦሞና፣ አዲስ ፋይናንስ ተቀEማት 93.6 በመቶ
የቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ፣ እንዲሁም 90 በመቶ የብድር አቅርቦትን ድርሻ ይቆጣጠራሉ፡፡
MFIS TOTAL CAPITAL DEPOSIT MOBILISATION, CREDIT PROVISION AND ASSETS
The NBE annual report (NBE 2015b) suggested in 2013/14 the overall performance was
positive and total capital had increased by 24.6% (to Birr 5.7 billion) while assets grew
by 38.6% (to Birr 24.5 billion). At the same time, deposit mobilisation and credit
provision had expanded. According to the second quarterly report for 2015 (NBE 2015a)
MFIs mobilised Birr 13 billion in the form of savings. However, although the number of
active clients has been increasing (2.6 million, by the end of 2012), MFIs operating in
Ethiopia are estimated to have met less than 20% of the demand for financial services
(Wolday 2012). The overwhelming majority of the population has no access to financial
services, but by providing financial services to micro-enterprises in both urban and rural
areas, MFIs are a key route to financial inclusion (Zwedu 2015). Nevertheless, MFIs are
expected to provide much of the financial intermediation for communities with low
access to formal financial institutions over the coming years. Microfinance provision in
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Ethiopia is highly concentrated, with the five largest MFIs (Amhara, Dedebit, Oromia,
Omo and Addis Credit and Savings Institutes) together accounting for 93.6% of the
savings and 90% percent of the credit of the MFI sector. The strength of the regional
MFIs means that there is a low level of competition in the industry. ( Inclusive Growth:
Ethiopia Country Report)
ኢህአዴግ ፓርቲዎች የተፈበረኩ ማይክሮ ፋይናንስ ተቀማት Party machine MFIs በኢትዩጵያ
በኢህአዴግ ፓርቲዎች የተፈበረኩ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት በመንግስታዊ ዘርፍነት፣ በክልል
ፓርቲዎቹ ንብረት ባለቤትነትና የሚንቀሳቀሱትም በካድሬ አባሎቻቸው ነው፡፡ እነዚህ
ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች ንብረት የሆኑ የአውራው ፓርቲ የአነስተኛ ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽንስ ድርጅቶች ከኢትጵያን ብሄራዊ ባንክ ፍቃድ ተሰጥቶቸው በአዲስአበባ ከተማና
በክልሎች ውስጥ የብድርና ቁጠባ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡ {1} አማራ ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽን፣{2} ኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣{3} ደደቢት ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽን፣ {4} ኦሞ ማይክሮፋይናንስ፣ {5} አዲስ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ {6} ቢኒ-ሻንጉል
ጉሙዝ ማይክሮ ፋይናንስ {7} ድሬ ዳዋ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽንስ በዋናነት ሲገኙበት ሁሉም
በነፃነት በግሉ ዘርፍ የተመሠረቱ የብድርና ቁጠባ ተቀEማት እንደሆኑ ለህብረተሰቡና ለዓለም
ህብረተሰብ በውሽት ይተውናሉ፡፡ በአጥኝዎቹ በተለይ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ባገኙት ከህዝብ
ቃለምልልስ መረጃ መሠረት እነዚህ የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት መነሻ ፍሬ ካፒታላቸውን ያገኙት
ከክልል መንግሥት፣ ከክልል በጎአድራጎትና መልሳ ማቀEቀEም ተቀEማት እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ የማይክሮ
ፋይናንስ ተቀEማቱ፣የክልሉ መንግሥት፣ ሹማምንትና ካድሬዎች ዋናዎቹ ባለአክሲዩኖች/ ሼር ሆልደርስ
ተጠቃሚ ሲሆኑ የሚገኘውን ትርፍና የፋይናንስ ገበያ ከፍተኛ ድርሻ ‹በደሃ ስም› በመነገድ ይገኛሉ፡፡ The
MFIs we section in this category are all owned and run by regional governments and
party members of the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRDF).These are
namely Amhara Credit and Saving Institution S.C, Addis Credit and Saving Institution
S.C., Benishangul Gumuz Micro finance S.C, Dedebit Credit and Saving Institution S.C.,
Diredawa Micro finance Institution S.C, Omo Micro finance Institution S.C, and Oromia
Credit and Saving Institution S.C. They all act and reach the mass and international
community as ‘independent’ MFIs, however, the populous we interviewed in the Amahra
and Oromia region perceive them rather as ‘partial’. These MFIs received their major
funding (seed money) from their respective regional governments and endowments .
The regional governments and their top cadres are the major shareholders in these MFIs
making them the highest profit makers out of these so called ‘pro poor’ MFIs. ( “Poor
Helpers” or “Poor Killers?”
አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቀEማት የገንዘብ ምንጭ Source of funds

የማይክሮ ፋይናንስ ተቀEማት የገንዘብ ምንጭ አንደኛ ከአባላቱ ተቀማጭ የገንዘብ ቁጠባ የሚገኘው 50
በመቶ ድርሻ ሲኖረው፣ ሁለተኛ ከክልል መንግሥታት፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ የውጭ መንግሥታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች፣ቤተክርስቲያኖች፣ ሌሎች ድርጅቶች የሚሠጦቸው የገንዘብ ምንጮች
ናቸው፡፡‹‹Overall, savings as a percentage of outstanding portfolios exceed 50 percent
(IFAD 2001). As an important service for clients and source of funds for MFIs, savings
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mobilization will remain central to their future strategies.Besides savings, donated equity
finance from regional governments has been a critical source of capital for government
supported MFIs. Other sources of donated equity finance for MFIs include donor organizations, foreign NGOs, churches, other associations and (Annex 1).Support for equity
capitalization of MFIs from international donors has been relatively modest to date. Up
to now, Sida is one of the few bilateral (or multilateral) donors to provide large
amounts of capital funding through its support for the Amhara Credit and Savings
Institutions (ACSI). Most donor organizations have preferred to support capacity
building. So far, loans – soft and commercial – have not played a role as a source of
MFI funds. This is all about to change if/when the Interna-tional Fund for Agricultural
Development’s (IFAD’s) Rural Financial Intermediation Programme (RUFIP) is approved.
This program will provide large amounts of capital funds to MFIs through both loans
and grants (Annex 2).
አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቀEማት የጋራ ብድር አሰራር ስርዓት (MFIS GROUP LENDING
METHODOLOGY)
ማስረጃው በተጠናቀረበት ጊዜ በኦሮሚያ 242 እና በአማራ 229 አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ቅርንጫፍ
ተቀEማት ሲኖራቸው ተደራሽነታቸው ደግሞ 80 በመቶ በገጠርና 20 በመቶ በከተማ መሆኑ ታውቆል፡፡
የብድር አገልግሎት አሰጣጡ የቡድን ከ5 እስከ 7 አባላቶች በጋራ ኃላፊነት ለንግድና ለግብርና ዘርፍ
ብድር መበደር ሲችሉ አንዱ አባል ለሌሎቹ ወይም ሁሉም በመያዣነት (collateral) ተጠያቂ
ናቸው፣እንዲሁም ብድር የመክፈልም ኃላፊነት የተጣለው ፣በቡድኑ አባላቶች የጋራ ኃላፊነት ላይ
የተመሠረተ ነው፡፡ አንዱ ባጠፋ ሌላው ተጠያቂ የሚደረግበት የጋራ ብድር አሰጣጥ ስርዓት በሌላው
አገር የሌለና ፍትሃዊ ያልሆነ አሰራር ዘይቤ ነው፡፡ At# the# time# the# data# was# recorded,# Oromia#
and Amhara had the largest number of branches, 242 and 229 respectively, and both
had a predominately rural focus (with less than 20% urban clients). The most popular
financial products were loans intended for business or agriculture, which used the group
lending methodology. These entry-level group solidarity loans, where typically 3-7
members provide collateral or a loan guarantee through a group repayment pledge, are
frequently regarded as the first step towards the use of proper banking services,
enabling farmers or MSEs to build up the credit history necessary to be eligible for an
individual loan (Wolday 2012).
የባህር ማዶ ሃገራት ተሳትፎ፣Foreign Participation ሞኒተሪና የባንክ አዋጅ ቁጥር 84/1994 ዓ/ም
የኢትዩጵያ የንግድ ህግ የውጪ ዜጎች የባንክ ንግድ ውስጥ በኢትዩጵያ ያግዳል፡፡ በባንከ ዘርፍ አንድ
ግለሰብ ከ20 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ በላይ ሊኖረው አይችልም ብሎ ደንግጎል፡፡ በፋይናንስ ዘርፍ
የውጪ ኢንቨስትመንት በየትኛውም መንገድ የተከለከለ እደሆነ ተፅፎል፡፡‹Monetary and Banking
Proclamation No. 84/1994 of the Ethiopian Business Law precludes a foreign national
from undertaking banking business in Ethiopia, and no person is permitted to own
more than 20% of a banking company’s shares. Financial foreign investment, including
the banking business in whatever form, is prohibited.›
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የአምስቱ አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቀEማት የብድር ወለድ ምጣኔ ከ9.9 እስከ 18 በመቶ ነው!
(LENDING INTEREST RATES OF THE FIVE LARGEST MFIS VARY FROM 9.9% TO 18%
) የአምስቱ ማይክሮ ፋይናንስ ለተበዳሪ አባሎቻቸው ለአንድ ግለሰብ ብድር ከፍተኛው ጣሪያ 5,000 ብር
ሲሆን የብድር ወለድ ምጣኔ ከ9.9 እስከ 18 በመቶ ነው፡፡ (አነስተኛ የፋይናንስ ተቀEማት ከአደጉ በኃላ
አንድ ግለሰብ 10,000 ብር ለተቀEማት ሥራ ማስኬጃና ልዩ ልዩ ወጪዎች ከፍሎ ከፍተኛው ጣሪያ
50,000 ብር ብድር መውስድ ይችላል፡፡)የተቀEማቱ ደንበኞች፣ የተአነስተኛና ጠቃቅን ኢንተርፕራይዝ፣
አነስተኛ ነጋዴዎች፣ የግብርና ዘርፍ፣ የቤት ሰሪዎች ማህበራት፣የግሩፕ/የቡድን ብድር መሥርተው
በከፍተኛ የወለድ ምጣኔ ይበደራሉ፡፡
አባላቶች የግዴታና የፍቃደኝነት ቁጠባ፣ (COMPULSORY AND VOLUNTARY SAVING)
የመተግበር ግዴታ አለባቸው፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሄ የብድር ምጣኔ ዝቅተኛ ነው ቢሉም፣ የብድር
ተቀEማቱን ወጪ አይሸፍንም ቢሉም፣ የእኛ አድርባይ ምሁራን በየዓመቱ ከደሃው ህብረተሰብ በዘረፉት
ትርፍና ከሚገነቡት ፎቅ ቢሮዎችና ቅርንጫፍ አነስተኛ ባንኮች እንዲሁም ከሚቀጥሩት የሠራተኛ ብዛት
በደሃው ስም፣ እራሳቸውን እንደጠቀሙ የምጣኔ ኃብት ጠበብት መሆን አይጠይቅም፡፡ አዲስ ማይክሮ
ፋይናንስ፣በአንድ ሚሊዩን ብር ካፒታል የተመሠረተው ድርጅት ዛሬ 800 ሚሊዩን ብር ካፒታል

እንደደረሰና እድገቱም፣በሰማንያ ሽህ ፐርሰንት ሲመነደጉና፣በዓመት በአማካይ 47 ሚሊዩን ብር በላይ
ትርፍ ሲዝቁ በቀበሌና ገበሬ ፍርድ ሸንጎ የደሃውን ገበሬ በሬ ሸጠው፣ የጉልት ሻጮን የቤት ዕቃ ሸጠው
የተገኘ ኃብት ነው፡፡
ደሃ አዳኝ! ወይስ ደሃ ገዳይ!!! “Poor Helpers” or “Poor Killers?”
እነዚህ ‹ደሃ አዳኝ› የተባሉት የአነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቀEማት አገልግሎት ለማግኘት ተጠቃሚ ብድር
ተበዳሪ አባላቶች መንግሥትን እንዲደግፉና የገዢውን ፓርቲ አባል እንዲሆኑ ተጠይቀው ፍቃደኛ
ባልሆኑት ላይ የሚፈጸም፤ የማግለል፣ የአድሎና የማስፈራራት ሥራዎች እንዳሉ ተረጋግጦል፡፡ የማይክሮ
ፋይናንስ ተቀEማቱ ከመንግሥታዊ ድርጅቶች ጋር ማለትም ከቀበሌ ፅህፈት ቤቶች፣ ከሴቶች፣ ወጣቶች
ማህበራት፣ ከገበሬ ማህበራት ጋር በጣምራ በመስራት የፖለቲካ ሥራና የስለላ ሥራ ‹አንድ ለአምስት›
አደረጃጀት በህብረተሰቡ ላይ የስለላ ተግባር እንደሚፈጽሙ በአጥኝዎች ተረጋግጦል፡፡ ብድር መክፈል
ያልቻሉ አባላት በቤተሰብና በብድናቸው ብድራቸውን እንዲከፍሉ ተመክረው በመጨረሻው
በመንግሥታዊው የቀበሌ የፍርድ ሸንጎ ቀርበው ይዳኛሉ፡፡ ዳኞቹ የህግ ትምህርትና ዕውቀት ስለሌላቸው
ፍትሃዊ ያልሆነ፣ የዝምድና ስራ፣ አድሎና ጉቦ በመቀበል ይሰራሉ፡፡ በቀበሌ የፍርድ ሸንጎ ፍርደ
ገምድልነት ብድር የወሰዱ አባላቶች የቤት ንብረታቸው ተሸጦ ዕዳ እንዲከፍሉ ተደርጎል፣በሬቸው
ተሸጦል፣ በዚህም ምክንት ህይወታቸውን ያጠፉ፣ ለጎዳና ተዳዳሪነትና ለሽርሙጥና ሥራ የተዳረጉና
ለእስራት የተዳረጉ ይገኛሉ፡፡ “The regime uses MFIs to present itself as a capitalist, liberal
government, pro poor, and socially responsible as well while it fundamentally uses them
as grassroots organisations of spying and controlling the community.” Says an Ethiopian,
Associate Professor of Development Studies, opting to remain anonymous.MFIs are
sarcastically described in the colloquial of clients and non clients of MFIs in Amhara and
Oromia regions respectively as ‘Wedo Eda’,‘Eyayu Gedel’ and ‘Bollo Senee’ both literally
translated as ‘entering a hole’. This describes how MFIs are viewed within the local
community, explaining their ‘suicidal’ nature.
የኢትዩጵያ ማይክሮ ፋይናንስ ተቀማት አጭር ጥናት Ethiopia MFIs study
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{1} አማራ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ( Amhara Credit and Savings Institution (ACSI) ለ17
አመታት በድህነት ቅነሳ መርሃግብር ተሰማርቻለሁ የሚለው ተቀõም በህዝብ ዘንድ፤‹ወዶ ዕዳ!!!›( ‘Wedo
Eda’) በመባል ይታወቃል፡፡አማራ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን ጀነራል ማናጀር መኮንን

የለውምወሰን፣ኢህአዴግ ብአዴን በቸረው የተፈቀደ ፍሬ ካፒታል የተመሰረተ መሆኑን ግን ደብቀዋል፡፡
የብድርና ቁጠባ ተቀõሙ በባህር ዳር ከተማ ዋና መሥሪያ ቤቱን ፎቅ ገንብቶል እንዲሁም በተለያዩ
ወረዳዎች ውስጥ ቅርንጫፍ ቢሮዎች ከፍቶል፡፡ በ2017 እኤአ የድርጅቱ ሠራተኛች ቁጥርም ከ60 ወደ
12,200 ሽህ አሳድጎል፡፡ እንደ ማናጀሩ ገለፃ የመንግሥትን ፖሊሲና ስትራቴጅ በመተግበር ድህነትን
በመቀነስ በ2025 እኤአ ሃገሪቱን ወደ መካከለኛ ገቢ ሃገራት ጎራ ለመቀላቀል አቅዶል፡፡ የአማራ ብድርና

ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን 50 በመቶ ለመንግስት የግብርና ልማት ድጋፍ ያደርጋል፡፡ አማራ ብድርና ቁጠባ
ኢንስቲቲውሽን 4, 459, 511 ሚሊዩን ደንበኞቹ ከ8 ቢሊዩን ብር ተቀማጭ ገንዘቡ በጀት ዓመት
መጨረሻ ላይ ማስቀመጡ ተመዝግቦል ብለዋል፡፡ (የነፍስ ወከፍ አማካይ 1,794 ብር ተቀማጭ ገንዘብ
አስቀምጠዋል) ድርጅቱና ሌሎች ሦስት ተመሳሳይ የፋይናንስ ተቀEማት 13 በመቶ የገንዘብና ቁጠባ
አገልግሎት ሽፋን ተደራሽነት በአማራ ክልል ውስጥ አላቸው፡፡ Amhara Credit and Saving
Institution (ACSI), General Manager Mekonnen Yelewumwosen for his part said the
Institution has upgraded its human power from 60 in 1997 to 12, 200 in 2017.... “Our
Institution has 50 percent contribution to the agricultural development of the state,” he
stated....According to the General Manager, its 4,459,511 clients have saved more than
eight billion Birr in last Ethiopian fiscal year—which ended on July 7.
{2} ኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን (Oromia Credit and Savings Institution (OCSI)
ከተቆቆመ አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በድህነት ቅነሳ መርሃግብር ተሰማርቻለሁ በውሽት ቢልም ተቀõም
በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ፤‹ቡሎ ሴና!!!› (‘Bollo Senee’)በመባል ይታወቃል፡፡ የአነስተኛ የብድርና ቁጠባ ባንክ
በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሁለት በመቶ ሽፋን ብቻ እንዳለው ተገልፆል፡፡ በ2011 እኤአ 1ቢሊዩን
280ሚሊዩን አጠቃላይ ካፒታል፣ 242 ቅርንጫፎች፣503,000 ብድር የወሰዱ ደንበኞች
ነበሩት፡፡ተቀõሙ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ማለትም፣ ኬር ኢንተርናሽናልና፣ካቶሊክ ሪሊፍ
ስርቪስ፣ ግሊመር ኦፍ ሆፕና ሲአይዲአር በጎአድራጎት ድርጅቶች የብድር ተቆሙ እርዳታ አግኝቶል፡፡(
Care International, Catholic Relief Services, A Glimmer of Hope, CIDR etc.)
{3} ደደቢት ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን (Dedebit Credit and Savings Institution (DECSI)
በህወሃት የፖለቲካ ድርጅት በ1987 የተመሠረተው (ትእምት) ኢፈርት የንግድ ድርጅት ሁለት ክንፎች፤
አንደኛው ክንፉ የኢንቨስትመንት መዓከል ሲሆን ሁለተኛው ክንፉ ደግሞ በጎአድራጎት ማዕከል ነበር፡፡
ህወሓት የኢኮኖሚ ምሶሶ የሆነው ኢፈርት የቢዝነስ ኢምፓየር በኢትዩጵያ የግሉን ዘርፍ ባለኃብት
ሥራዎችን በመንጠቅ የሃገሪቱን የፋይናንስ፣ የመሬት፣የማዕድን ኃብት በሞኖፖል የሚቋጣጠር የማፍያ
ድርጁት ነው፡፡ በ1994 እኤአ በመንግሥታዊ ባልሆነ የበጎአድራጎት ድርጅት(“NGO”) ስም የተመሠረተው
የተመሠረተው Rural Credit Scheme of Tigray (RCST) ብሎም ማህበረ ረድኤት ትግራይ (Relief
Society of Tigray (REST) 1997 እኤአ ወደ ‹ደደቢት ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን. ወይም ‹‹ደደቢት
‹‹ደደቢት ትካል ልቓሕን ዕቀEርን አ/ማ›› በሚል ስያሜ ተመሰረተ፡፡ ደደቢት ያገለገሉ ጀነራል ማናጀር
በአቶ ዩሃንስ ገብረመስቀል/ አቶ አታክልቲ ኪሮስ፣ ከህወኃት ኢህአዴግ ሬስት በቸረው የተፈቀደ ፍሬ
ካፒታል እንደተመሰረተ ገልጸዋል፡፡ የብድርና ቁጠባ ተቀõሙ በመቐለ ከተማ ዋና መሥሪያ ቤቱን ፎቅ
ገንብቶል እንዲሁም በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ 142 ቅርንጫፍ ቢሮዎች ከፍቶል፡፡ በ2011 እኤአ
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ካፒታሉን በማሳደግ 1 ቢሊዩን 800 ሚሊዩን ብር መድረሱ ተገልፆል፡፡ እንዲሁም ደደቢት ብድርና
ቁጠባ 397,000 ብድር የወሰዱ አባላት እንዳሉት ተገልፆል፡፡ የደደቢት በትግራይ ክልል ውስጥ የ84

በመቶ ሽፋን ሲኖረው ከመላ ሃገሪቱ ከፍተኛውን የሽፋን ድርሻ እንዳለው ተረጋግጦል፡፡ ለደደቢት፣
ከዓለም ዓቀፍ ለጋሾች ዘንድ ከተበረከተለት ንዋይ መኃል የኒዘርላንዱ ኖቪብ፣ የኖርዌጂያን ህዝባዊ
እርዳታ፣ ሴስኦኤስ ፋይም ቤልጅየም ሉዘምበርግ በጎ አድራጊዎች ይገኙበታል፡፡Thus, following the
legal framework provided by the national proclamation in 1996 (proclamation 40/96),
RCST was transformed into a quasi-private ‘business oriented’ microfinance institution
in 1997 and subsequently renamed Dedebit Credit and Saving Institution (DECSI). Like
many MFIs, DECSI has benefited from international donor funding, particularly at early
stages. Among its notable donors are NOVIB (the Netherlands), Norwegian People’s Aid
(Norway), and SOS Faim (Belgium and Luxembourg).
{4}የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ፣ Omo Microfinance Institution ከተቆቆመ አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን
በድህነት ቅነሳ መርሃግብር ተሰማርቻለሁ በውሽት ቢልም ተቀõም በደቡብ ህዝብ ዘንድ፤‹ቡሎ ሴና!!!›
(‘Bollo Senee’) በመባል ይታወቃል፡፡ የአነስተኛ የብድርና ቁጠባ ባንክ በደቡብ ክልል ውስጥ የሁለት

በመቶ ሽፋን ብቻ እንዳለው ተገልፆል፡፡
{5}አዲስ ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን፣ Addis Credit and Saving Institution S.C., ለሁለት
አስርታት በድህነት ቅነሳ መርሃግብር ተሰማርቼ ብዙ ደሃን ታድጌለሁ ቢልም ተቀEሙ በህዝብ ዘንድ
፣እያዩ ገደል!!!› (‘Eyayu Gedel’) በመባል ይታወቃል፡፡ የተቀEሙ ጀነራል ማናጀር መስፍን

ፍፁም፣በወያኔ በተቸረው የአንድ ሚሊዩን ብር የተፈቀደ ፍሬ ካፒታል የተመሠረተው ድርጅት ዛሬ 800
ሚሊዩን ብር ካፒታል እንደደረሰ ገልፆል፡፡ ኢህአዴግ በሰጣቸው መነሻ ፍሬ ካፒታል እንደተመሰረተ ግን
ደብቀዋል፣ዛሬ ደሃውን ዘርፈው በሰማንያ ሽህ ፐርሰንት አድገዋል፣በየዓመቱ በአማካይ 47 ሚሊዩን ብር
ትርፍ አግኝቶል፡፡አዲስ ብድርና ቁጠባ ከ200,000 ሽህ ገንዘብ አስቀማጭ ደንበኞቻቸው ሰባት ቢሊዩን
ብር በቁጠባ ሲያስቀምጡ፣(የነፍስ ወከፍ አማካይ 35 ሽህ ብር ቁጠባ አስቀምጠዋል) በሌላ በኩል ደግሞ
ከ250,000 የብድር ደንበኞቻቸው 10 ቢሊዩን ብር ብድር ሠጥተዋል፣(የነፍስ ወከፍ አማካይ 40 ሽህ ብር
ብድር ተበድረዋል) እንዲሁም ከዚህ ውስጥ 2.4 ቢሊዩን ብር ገና የሚሰበሰብ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡
ተቀõሙ በአዲስአበባ ዋና መሥሪያ ቤቱን ፎቅ ገንብቶል እንዲሁም በኦሮሚያ ቅርንጫፍ ቢሮዎች
ከፍቶል፡፡ በ2016 እኤአ የድርጅቱ ሠራተኛች ቁጥርም ከ40 ወደ አንድ ሽህ አሳድጎል፡፡ እንደ ማናጀሩ
ገለፃ የመንግሥትን ፖሊሲና ስትራቴጅ በመተግበር ድህነትን በመቀነስ በ2025 እኤአ ሃገሪቱን ወደ
መካከለኛ ገቢ ሃገራት ጎራ ለመቀላቀል አቅዶል፡፡ ማናጀሩ ራሳቸውንና ኢህአዴግ ሹማምንትና
ካድሬዎችን ወደ መካከለኛ ገቢና ከበርቴነት ቀየሩ እንጂ ደሃውን ህብረተሰብ ቁልቁል እንደቀበሩት
ልቦናቸው ያውቃል፡፡ ተቀõሙ በአዲስአበባና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የ13 በመቶ ሽፋን ብቻ እንዳለው
በጥናት ተረጋግጦል፡፡ “Out of the 200,000 saving clients, seven billion Birr has been saved.
Besides, it has 250,000 credit clients who have taken 10 billion Birr in loans. Out of this,
2.4 billion Birr is yet to be collected’’,
ምንጭ
1- Inclusive Growth: Ethiopia Country Report
2-www.microcreditsummit.org.
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3-http://www.mftransparency.org/microfinance-pricing/ethiopia/012-OCSSCO/.
4-http://www.oromiamicrofinance.com/
5-“Poor Helpers” or “Poor Killers?” MFI related deaths hike, © By Blogger of Debre Birhan
Blogspot, 12-03-2011
6-The Ethiopian Herald, “Microfinance Institutions dev’t alleviating poverty” by tsegay
Hagos, 25 AUGUST 2017,
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ምዕራፍ {34}
ሉዓላዊ የቃል ኪዳን ሰነድ
(Sovereign Bond)
ካፒታል ገበያ (Capital Market) የአንድ ሃገርና የኢኮኖሚ እድገትን ለማፋጠንና ቅልጡፍ ለማድረግ
ለኢንቨስትመንት ገንዘብ የሌላችው በአፋጣኝ ምርታማ ሥራ ለመስራት ብድር ለሚፈልጉ የገንዘብ
ፍስቱን ካላቸው ወደ ሌላቸው የብድር ስምምነት በማድረግ የማይጠቀሙበትን ገንዘብ በወለድ በማበደር
ለጋራ ኢኮኖሚ እድገትና ለምርታማ ስራ መጠቀም ዋነኛ አላማው ነው፡፡
የካፒታል ገበያ በሁለት ይከፈላል አንደኛው የእዳ ዋስትና (Debt Soverine Bond Securities) የሚሰጥ
ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የንብረት ዋስትና (Equity Bilateral loan Securities) የሚሰጥ ነው፡፡በዚህ
ሁኔታ ከአንድ አመት የበለጠ የረዥም ግዜ ብድር የገንዘብ አቅርቦት ለማግኘት ይጠቅማል፡፡
የካፒታል ገበያ በሁለት የገበያ ዓይነቶች ይከፈላል፡፡አንደኛው ቦንድ ገበያ (Bond Market)በመባል
ይታወቃል፡፡ ቦንድ ገበያ የዕዳ ዋስትናን ለማስፈፀሚያነት እንደመሣሪያ እንጠቀምበታለን፡፡ሑለተኛው
የስቶክ ገበያ (Stock Market) ይባላል፡፡ የስቶክ ገበያ የንብረት ዋስትናን ለማረጋገጥ ይጠቅማል፡፡
በሌላ አገላለፅ ድግሞ የካፒታል ገበያ በአንደኛ ገበያ( Primary Market)አዲስ ቦንድ ወይም አዲስ ስቶክ
በማውጣትና ለኢንቨስተሮች በመሸጥ በባንክ አማካኝነት ‹በፁሁፍ›( Underwriting) ቦንድና ስቶክ
የምንሸጥበት ዘዴ ነው፡፡ ሁለተኛው ገበያ (Secondery Market)አስቀድሞ ባለው በስቶክ ኤክስቼንጅ(
Stock exchange)እና በኦቨር ዘ ካውንተር( Over The Counter) ወይም በሌላ መንገድ
ለኢንቨስተሮችና ለነጋዴዎች የመሸጥና መግዛት የስቶክ ዝውውር ነው፡፡
የካፒታል ገበያ ቅልጡፍ ለማድረግ ሌክዊዲቲ (Liquidity) የገንዘብ ፍሰት ወይም በአንድ ሀገር
ኢኮኖሚው ውስጥ የገንዘብ ፍሰትና ዝውውር ወነኛ ሞተሩ ነው፡፡ አንድ ንብረት እንዴት ወደ ገንዘብ
ይቀየራል? በምን ያህል ፍጥነት? በኢንደስትሪው ዘርፍ የተሳተፈ ኢንቨስተር ባለሃብት የፋብሪካው
ምርቶችን ሸጦ ገንዘብ አግኝቶ ዳግም በገንዘቡ ጥሬእቃና ከውጭ የሚመጡ ግብአቶች ገዝቶበት ዳግም
ኢንቨስት በማድረግ ዳግም በማምረት ዳግም ሸጦ ገንዘብ በማግኘት የገንዘብ ፍሰትና ዝውውር
አስተማማኝ ሁኔታን መፍጠር ነው፡፡ በተመሳሳይ በልዩ ልዩ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ የግል ዘርፍ
ባለሃብቶች፣ በሪል ስቴት የተሰማራው ቤቶች ሰርቶ ቤቶቹ በመሸጥ ወደ ገንዘብ እንዴት ይቀይራል፣
ገንዘቡን ሰብስቦ ዳግም ሌሎች ቤቶች ሰርቶ በመሸጥ ወደ ገንዘብ በመቀየር የገንዘብ ፍሰትና ዝውውር
ኡደቱን እንዴት አስተማማኝ ያደርጋል ነው ዋናው ቁምነገር፡፡ ኢንቨስተሮች ያመረቱትን ምርትና ሸቀጣ
ሸቀጦች ካልሸጡና ምርቱ ፋብሪካው ውስጥ ግምጃቤት ከተከማቸ ፋብሪካው የገንዘብ እጥረት
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ሰለሚያጋጥመው ለዳግም ማምረት አይሰናዳም በዚህም የተነሳ ለሰራተኛ ደሞዝና ለሌሎች ወጭዎችን
ለመሸፈን አይችልም፡፡ የፋብሪካው የገንዘብ ፍሰትና ዝውውር ኡደት ይቆረጣል ፋብሪካውም ለኪሳራ
ይዳረጋል፡፡
የካፒታል ገበያ፣ ዋናው የዓለም ዓቀፍ ሶቨሪን ቦንድ ገበያ የአንድ ሃገርን የኢኮኖሚ እድገት በተለይም
የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለማፋጠንና የኢንቨስትመንት ገንዘብ ለሌላቸውና ብድር ለሚፈልጉ
የገንዘብ በማፈላለግ የገንዘብ ፍስቱን ካላቸው ወደ ሌላቸው የብድር ስምምነት ያደርጋሉ፡፡ኢንቨስተሮች
የማይጠቀሙበትን ገንዘብ በወለድ በማበደር ለጋራ ኢኮኖሚ እድገትና ለምርታማ ስራ መጠቀም ዋነኛ
አላማው ነው፡፡ኢትዩጵያ ለመጀመሪያ ግዜ በዓለም ዓቀፍ ሶቨሪን ቦንድ ገበያ ለመሳተፍ መንግስት የሶቨሪን
ቦንድ ሰነድ፣ የቃል ኪዳን ሰነድ ብድር የመጠየቂያና የማሰባሰቢያ መሣሪያ የቃል ኪዳን ሰነዱን ለአለም
አቀፍ ኢንቨስተሮች ለመሸጥ አቅርባüል፡፡ ማንኛውም መንግስት የተለያዩ የብድር ዓይነቶች በመጠቀም
የኢኮኖሚ እድገት ለማፋጠን ይጥራል፡፡ መንግስት ሁለት አይነት የብድር ስምምነቶች ያደርጋል
አንደኛው የሃገር ውስጥ ብድር(Internal debt) ከሃገር ውስጥ ባንኮች፣ ከብሄራዊ ባንክና ከንግድ ባንክ
ወዘተ መንግስት የሚበደረው ገንዘብ ነው፡፡ ሁለተኛው የውጭ ብድር
(External Debt) ከውጭ
ሃገራቶች ጋር መንግስት የብድር ስምምነቶች በማድረግ ገንዘብ ሲበደር ነው ፡፡ የውጭ ብድር
እንዲሁ ልዩ ልዩ ዓይነቶች ናቸው፡፡አንደኛው፣ በሁለት ሃገራቶች መኃል የሚፈፀም፣ የሁለትዬሽ የብድር
ስምምነት (Bilateral loan) በመባል ይታወቃል፡፡ ሁለተኛው በአንድ ሃገርና በተለያዩ ሃገራቶች መኃል
የሚፈፀም የጋርዬሽ ብድር ስምምነቶች (Multilateral loan) ይባላል፡፡ ሦስተኛው ዓይነት የሁለትዬሽና
የጋርዬሽ ብድር ስምምነቶች በህብረት ያካትታል፡፡
አራተኛው፣ታሪካዊ ውልደቱ፣ በ1989እኤአ የመጀመሪያው ዓለም ዓቀፍ ቦንድ ገበያ በዓለም ባንክ
ሲሰራጭ፣ የቦንድ የገበያ ስርጭት 100 ቢሊዩን ዶላር በመድረስ የውጭ ቦንድ(External bond) ስርጭት
ድርሻ 8 በመቶ በ1994እኤአ ለመሆን በቃ፡፡ በ1998እኤአ አጠቃላይ የቦንድ ብድር 2000 ቢሊዩን ዶላር
በመድረስ በ2000 እጅ ጭማሪ ከ1970እኤአ እድገት በማሳየት፣በሽህዎች ክንድ አስከነዳ፡፡ ለዘህ ዋነኛ
እድገቱ የሚሰጠው አስተማማኝ የብድር ዋስትና ሲሆን ጥንታዊውን የባንኮች አሰራር የቦንድ ገበያና
ዋስትና ለማስናቅ በቃ፡፡ዓለም ዓቀፍ ቦንድ ገበያ ስርጭት ልማዳዊውን የባንክ የቢዝነስ የብድር አሰጣጥ
በታዳጊ ሃገራት ገንዘብ(ብር፣የን፣ሽልንግ ወዘተ) በመሆኑ ከውጭ የካፒታል ጉድስ እቃዋች ለመግዛት
አላስቻለም፡፡ ዓለም ዓቀፍ ቦንድ ገበያ ግብይይቱ ዶላር፣ፓውንድና ዩሮ ይህን ችግር ቀረፈላቸው፡፡ ዓለም
ዓቀፍ ቦንድ የሚወጣበት ዋነኛ ምክንያት አስፈላጊው የገንዘብ አቅም በአገር ውስጥ ባለመኖሩና የአገር
ውስጥ ቁጠባ ዝቅተኛ መሆኑ ነው፡፡ በታዳጊ አገራቶች በቂ የውጭ ምንዛሪ የማፍራት አቅም ዝቅተኛ
በመሆኑ ያንን ለማካካስ ዓለም ዓቀፍ ቦንድ ገበያ ተሳትፈው በውጭ ምንዛሪ ይበደራሉ፡፡
በዓለም ዓቀፍ የቦንድ ገበያ ታዋቂ የሆኑ ብዙ ዓይነቶች የቦንድ ሰነዶች አሉ፣ኮርፖሬት ቦንድ (
Corporate bonds)፣የከተማ አስተዳደር ቦንድ( Municipality bonds)ድራጎን ቦንድ (Dragon
Corporate bonds)፣ዩሮ ቦንድ( Eurobonds)ና ሶቨሪን ቦንድ ( Sovereign Bond) የሚባሉ የቃል
ኪዳን ሰነድ ብድር መጠየቂያና ማሰባሰቢያ መሣሪያ በመሆን ለአለም አቀፍ ኢንቨስተሮች በመሸጥ
ይታወቃሉ፡፡ከእነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹን ብቻ እናያለን፡፡
1-ድራጎን ቦንድ(Dragon bonds) የቃል ኪዳን ሰነድ ብድር መጠየቂያና ማሰባሰቢያ መሣሪያ ሲሆን
ዋጋውም በዩኤስ አሜሪካን ዶላር ሆኖ በሆንግ ኮንግ ውስጥ ሰነዱ ለኢንቨስተሮችና ለነጋዴዎች ይሸጣል፡፡
ድራጎን ቦንድ በኤሽያ ሃገራቶች ከጃፓን በስተቀር የሚሰራጭ የቃል ኪዳን የብድር ሰነድ ሲሆን ዋና
አላማውም፣ በዓለም አቀፍ የቦንድ ገበያ ላይ ብዙ የባህር ማዶ ኢንቨስተሮችን ወደ ኤሽያ ሃገራቶች
በመሳብ ይታወቃል፡፡ ድራጎን ቦንድ በአብዛኛው የረዥም ግዜ ብድር ሲሆን በአንፃሩ የአጭር ግዜ ብድር
ከ 3 እስከ 5 አመት ይቆያል፡፡
2-ዩሮ ቦንድ( Eurobonds) የቃል ኪዳን ሰነድ ብድር መጠየቂያና ማሰባሰቢያ መሣሪያ ሲሆን ዋጋውም
በዩኤስ አሜሪካን ዶላር ሆኖ በተለያዩ አህጉራት የሚወጣ የብድር ሰነድ ነው፡፡
3-ሉዓላዊ የቃል ኪዳን ሰነድ( Sovereign Bond) ብድር የመጠየቂያና የማሰባሰቢያ መሣሪያ በመሆን
የአንድ ሃገር መንግስት የሶቨሪን ቦንድ ሰነድ በማዘጋጀት ለአለም አቀፍ ኢንቨስተሮች ሰነዱን በመሸጥና
ብድር ለማግኘት በዓለም ዓቀፍ ገበያ ላይ በመሳተፍ የመበደር አቅሞን የምታሰፋበትና እዳዋንም
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ለመክፈል ብቃት እንዳላት ለዓለም ኢንቨስተሮች ራሶን ለገበያ የምታቀርብበት የብድር ስምምነት ነው፡፡
የሉዓላዊ የቃል ኪዳን ሰነድ፣ዓለም አቀፍ ገበያ ባህሪያቶች እንደሚከተሉት ይገለፃሉ፡-(1ኛ) ብድሩ ለአስር
አመታት የሚቆይ መሆኑ (2ኛ) የወለዱ መጠን ከ6 እስከ 7 በመቶ እንደሚሆን ቦንዱን የሸጠው አገር
የሚከፍለው ወለድ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑ፡፡የኢትዬጵያ የሶቨሪን ቦንድ ወለድ በ6.625%x1ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር መሆኑ (3ኛ) የሶቨሪን ቦንድ የሚገዙ አገሮችና ድርጅቶች ቦንዱን የሚገዙት በውጭ ሃገር
ገንዘብ በዶለር ወይም ዩሮ ገንዘብ መሆኑ (4ኛ)ሶቨሪን ቦንድ የሚሸጥ አገር ከቦንዱ ሽያጭ የሚያገኘው
ገንዘብ ወለዱ የተቀነሰለት ገንዘብ መሆኑ ማለትም አበዳሪዎቹ ወለዱን ቀንሰው (1,000,000,00066,250,000= 933,750,000 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ብድር የኢትዬጵያ መንግስት እጁ ውስጥ ይገባል፣
የሚከፍለው ደግሞ 1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ነው፡፡
ሶቨሪን ቦንድ የቃል ኪዳን የብድር ሰነድ በዓለማችን እድሜ ጠገብ የኢንቨስትመንትና የንብረት ሰነድ
ነው፡፡ብሄራዊ መንግስታት ሉዓላዊ የቃል ኪዳን የብድር ሰነድ ሲያወጡ ክፍለ ዘመናት ተቆጥረዋል፡፡ዛሬ
የሶቨሪን ቦንድ ዓለም አቀፍ ገበያ ዋናው የብድር ማግኛ የመሰረት ድንጋይ በመሆን በብዙ
ኢንስቲቲዩሽናል ኢንቨስትመንት ተቆምና ድርጅቶች የተያዘ ገንዘብ በመሆን እንዲሁም፣በብዙ ግለሰብ
ኢንቨስተሮች
ታዋቂነት
እያገኘ
የመጣ
የብድር
ሰነድ
ለመሆን
በቅቶል፡፡
የሶቨሪን ቦንድ እዳ በሁለት ይከፈላል፡፡ አንደኛው የሶቨሪን ቦንድ ሰነድ የሚወጣው በአደጉ ሃገራቶች
ለምሳሌ ጀርመን፣ ሲዊዘርላንድ፣ካናዳ በመሳሰሉት ሃገራቶች ወጥቶ የሚሰራጭ የቃል ኪዳን ሰነድ
ሲሆን፣ከፍተኛ የወለድ ተመን ሲኖረው ሰነዱ በጣም አስተማማኝ ዋሰትና ያለው ሲሆን በአንፃሩ
የሚቀርበው የብድር ገንዘብ መጠን አነስተኛ ነው፡፡ሁለተኛው የሶቨሪን ቦንድ ሰነድ የሚወጣው በታዳጊ
ሃገራቶች ወይም ዓለም አቀፍ የቦንድ ገበያ እየገቡ ያሉ ሃገራት የሚወጣ የቃል ኪዳን የብድር ሰነድ
ነው፡፡ዝቅተኛ የወለድ ተመን ሲኖረው ሰነዱ በጣም የወደቀ ዋሰትና ያለው ነው፡፡ ዋና ምክንያቱም የቃል
ኪዳን የብድር ሰነድ አስተማማኝ ያልሆነና ቁሻሻ ቦንድ ( rated as junk.) ሲባል፣ በአንፃሩ የሚቀርበው
የብድር ገንዘብ መጠን ከፍተኛ ነው፡፡ ታዳጊ ሀገራት ሰነድ በመሸጥ ብድር መበደር ለመቀጠል እዳቸውን
በወቅቱ መክፈል ይጠበቅባቸዋል፡፡ አንዳንድ ታዳጊ ሃገራት ብድር የመበደር ብቃት ባይኖራቸው አሊያም
እዳቸውን መክፈል ባይችሉ እንካDን በዓለም አቀፍ የቦንድ ገበያ የሚያሰራጩት የሶቨሪን ቦንድ፣ለአለም
ገበያ በሚሸጡበት ግዜ ከሃገራቸው ውስጥ ከሚያሰራጩት ቦንድና ስቶክ የበለጠ ተቀባይነትና ዋስትና
አለው፡፡
መንግስታት ዕዳቸውን የመክፈል ፍላጎት በሚከተሉት የፖለቲካ ስርዓትና የመንግስታዊ የአመራር ብቃት
ላይ ይመሰረታል፡፡ አንድ መንግስት የመክፈል አቅም እያለው፣እዳውን የመክፈል ፍላጉት ላይኖረው
ይችላል ፡፡ብዙ ግዜ የመንግስት ለውጥ በሚከሰት ግዜ ለምሳሌ ሶቨየት ህብረት የ5 ቢሊዩን ዶላር ደርግ
መሣሪያ የገዛበትን፣ለሃገራችን ዕዳ ሰርዛለች፡፡ ይህ ሁኔታ የፖለቲካ አለመረጋጋት ባለባቸው አገራትም
ይከሰታል፡፡የሃገራት ፖለቲካ አለመረጋጋት አማካሪዎች ለኢንቨስተሮች የሶቨሪን ቦንድ የብድር ሰነድ
መግዛትና አለመግዛት ሁኔታን ይወስናሉ፡፡የሃገራቶችን የብድር የመክፈል አቅምና አመላለስ ብቃት
በማጥናት ደረጃ በማውጣት የሚታወቁ ኩባንያዎች ፊች፣ሙዲስ፣ኤስኤንድፒና እንዲሁም ትሬዲንግ
ኢኮኖሚክስ የተባሉ ኩባንያዎች የየአገሮችን ብድር ዕዳና የመመለስ አቅምን በመለካት ይታወቃሉ፡፡
የተለያዩ ደረጃዋች ሲኖሩ፣ሦስት ኤ/ትሪፕል ኤ (3A)፣ድርብ ኤ(2A) ፣ነጠላ ኤ(1A) ፣ሦስት ቢ/ትሪፕል
ቢ(3B) ፣ድርብ ቢ (2B) ፣ነጠላ ቢ(1B) የሚል የደረጃ ድልድል የሚወጡ ሲሆን፣ በተለይ
በኢንቨስትመንት ረገድ ለአገሮችም ሆነ ለኩባንያዎች የሚሰጡት ሦስት ደረጃ የሚያገኙ አገሮችና
ለኩባንያዎች ከፍተኛ ተቀባይነት እንዲኖራቸው የሚያስችልና በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትርጉም
የሚሰጠው ነው፡፡ በፓሪስና በለንደን መቀመጫውን ያደረገው ፊች(Fitch) የእዳ ደረጃ ለኪ ኩባንያ
ዓለም አቀፍ ተቆማት የሃገራትን ብድር የመክፈል ፍላጎትና ዐቅም ወይም ችሎታ በማጣራት በደረጃ
ይመድባሉ፣በዚህም መሠረት ኢትዩጵያ የረዝም ጊዜ የውጭና የአገር ውስጥ እዳዋን/ ብድሮን መነሻ
በማድረግ መጨረሻውን፣የነጠላ ቢ(1B) ደረጃ አግኝታለች፡፡ የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት በመንግስታዊ
ልማት ድርጅቶች ብድርን ከመንግስት ብድር ነጥሎ በማሳየቱና በማጭበርበር የተገኘ ውጤት እንደሆነ
ልብ ይበሉ፡፡ በዚህም ደረጃቸው ከዓለም አቀፍ የቦንድ ገበያ፣ የሶቨሪን ቦንድ ብድር የማግኘት
ችሎታቸው ይመዘናል፡፡ ተበዳሪው መንግስት የሸጠውን የሶቨሪን ቦንድ ዕዳ መክፈል ካልቻለ በዚህ ግዜ
የቦንድ ሰነድ የገዛው ወይም የቦንድ ያዡ (bondholders) የወለድ ክፍያና ዋናውን ገንዘብ በተባለው ግዜ
መውስድ አይችልም፡፡ በዚህ ግዜ የቦንድ ያዡ ከመንግስት ጋር የተለያዩ ስምምነቶች ያደርጋል፡፡
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መንግስት እዳውን በተባለው የግዜ ሠሌዳ መክፈል ባልቻለ ግዜ፣ከቦንድ ያዡ ጋር፣የዕዳ ሽግሽግ (debt
restructuring) ለማድረግ ይስማማል፡፡ ስምምነቱም የሚያካትታቸው ዝቅተኛ የወለድ ተመን፣የብድሩን
አመት ማራዘምና ዋናውን ገንዘብ መቀነስ በመሳሰሉት ላይ አዲስ ስምምነት ያደርጋሉ፡፡ ይህ ስምምነት
የቦንድ ያዡ ሲጎዳ መንግስት ይጠቅማል፡፡ ሌላው የቦንድ ያዡን የሚጎዳ ነገር ደግሞ የዋጋ
ግሽበት(inflation) የቦንድ ገዥውን ዋና ገንዘብና የወለድ ክፍያ እሴት በመቀነስ ይጎዳዋል ማለትም
የገንዘቡ የመግዛት አቅም ከበፊት ግዜ ዋጋው ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት የቦንድ ያዡ
ይጎዳዋል፡፡
ሶቨሪን ቦንድ የቃል ኪዳን የብድር ሰነድ አደጋን ለመከላከል የቦንድ ገዥዎች የሚያደርጉት መከላከያ
ዘዴዎች መኃል አንደኛው ጥናት ማድረግ የሃገሪቱ መንግስት ዕዳ የመክፈል አቅምን ፍላጎት ያስጠናሉ፡፡
ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ተቆማት የሃገራትን ብድር የመክፈል ፍላጎትና ዐቅም ወይም ችሎታ በማጣራት
የብድር ደረጃ ይሠጣሉ ያን መረጃ ከፊች(Fitch) ይጠይቃሉ፡፡ ሦስተኛ ደግሞ የሶስተኛ ፓርቲ ጥናትን
በመጠቀም ለምሳሌ የኢኮኖሚ ኢንቴሌጀንስ ክፍል ወይም ሲአይኤ የዓለም ፌስቡክ (CIA World
Factbook) መረጃ በመጠየቅ የሶቨሪን ቦንድ አውጭውን ሃገር መንግስት የብድር መረጃ ያጠናሉ፡፡
ሶቨሪን ቦንድ የቦንድ ገዥዎች ሌላ አደጋ መከላከያ ዘዴ ከአንድ አገር ብቻ ቦንድ ግዥ ከማድረግ ይልቅ፣
ከተለያዩ ሃገራት መንግስታት ሶቨሪን ቦንድ በመግዛት ኢንቨስት በመድረግ ራሳቸውን ከአደጋ
ይጠብቃሉ፡፡ ሌላው የቦንድ ገዥዎች በተለያዩ ሃገራቶች ገንዘብ ዩኤስ ዶላር፣ ዩሮና ፓውንድ ሶቨሪን
ቦንድ በመግዛት አደጋውን ይከላከላሉ፡፡
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት የነዚህን ‹መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች› እዳ የኢትዬጵያ መንግስት እዳ
እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡ ልብ
ሊሉ ይገባል፡፡ የህወሃት መንግስትና የአለም ባንክና አይኤም ኤፍ ጋር ምንም ስምምነት ሳይደርሱ ነው
ወደ ዓለም ዓቀፍ ሶቨሪን ቦንድ ገበያ፣ሶቨሪን ቦንድ ሰነድ ብድር የመጠየቂያና የማሰባሰቢያ የተሄደው፡፡
ሃገሪቱ ባለባት የእዳ ጫና ምክንያት ምንም አበዳሪ በመጥፋቱ የተነሳና የተጀመሩትን የመሠረተ ልማት
ፕሮጀክቶች ለማሰጨረስ የውጭ ምንዛሪ የሚያስፈልጋቸውን ማሽነሪዎችና ዕቃዎች ገዝቶ ለማስገባት
ዶላር፣ ዩሮና ፓውንድ ሃገሪቶ ስለሌላት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የብድር አቆማዳውን
አንጠልጥሎና የቃል ኪዳን ሰነድ አዘጋጅቶ ለመሸጥና፣ብድር ለመጠየቅ ለክሬዲት ስዊስ፣በርክሌ፣ጄፒ
ሞርጋንና ለአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ የፋይናንስ ተቆማት በማቅረብ ብድር ማግኘት የቻለው፡፡
ኢትዩጵያ ከሶቨሪን ቦንድ ሰነድ፣ብድር አንድ ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (20,000,000,000 ቢሊዩን
ብር) ብድር ለአስር አመት በ6.625 በመቶ ወለድ በ6.625%x1ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር(66,250,000 ዩኤስ
ዶላር) በዓመት ትከፍላለች፡፡ በ2007 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 178.6 ቢሊዩን ብር
ሆኖ በፓርላማ እንደፀደቀ ሲገለፅ ከዚህም ውስጥ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 8,190, 000,000 ቢሊዩን
ብር (409,500,000 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር) እንደሆነ በዚህም የብድር ስሌት ኢትዬጵያ ለሶቨሪን ቦንድ
ብድር የሃገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ዕዳ ክፍያ 475,750,000 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም 9,515,000,000
ቢሊዩን ብር በዓመት መክፈል ይጠበቅባታል ማለት ነው፡፡ የመንግስታዊ ልማት ድርጅቶች የውጭ ዕዳ
ክፍያ ሳይታከልበት፡፡
የሶቨሪን ቦንድ፣የብድር ጫና ስጋት (Risks from Sovereign Debt) የአንድ መንግስት የሶቨሪን ቦንድ
ገበያ የመክፈል አቅም የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ጥንካሬን ያሳያል( A government's ability to pay is a
function of its economic position.)፡-ከዚህ ቀጥለን ደግሞ፣የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት የሶቨሪን
ቦንድ የመክፈል አቅም ደካማ መሆን የሚያመላክተን፣ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ዕዳውን የመሸከምና የመክፈል
አቅም ደካማ መሆንን በስታስቲካል ማስረጃ እናሳያለን፡፡
1-ሃገሪቱ ደካማ ኢኮኖሚ እንዳላት (a country with a weak economy) መረጃው፣አመታዊ አጠቃላይ
ብሄራዊ የሃገር ውስጥ ምርት በ1990እኤአ 12 ቢሊዩን ዶላር፣በ2010እኤአ 30 ቢሊዩን ዶላር፣በ2013እኤአ
46 ቢሊዩን ዶለር የነበረ ሲሆን በዚሁ አመታት የህዝቡ የነፍስ ወከፍ ገቢ(257፣398፣ 350፣418 ዶለር)
እንደነበረ ሠንጠረዡ ከታች ያመላክታል፡፡ የሃገሪቱ አመታዊ አጠቃላይ ብሄራዊ የሃገር ውስጥ ምርትና
የነፍስ ወከፍ ገቢ፣ከሳህራ በታች ባሉ ሃገራቶች ዝቅተኛው መሆኑ ከሠንጠረዡ መመልከት ይቻላል፡፡
Year
Gross Domestic
GDP
GDP(Birr)
GDP(USD)
US Dollar
Product
USD(Millions) Per capita
Per capita
Exchange
Birr(Millions)
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1980
14,665
7,119
391.4
190
2.06 Birr
1985
19,476
9,454
453.2
220
2.06 Birr
1990
25,011
12,141
529.42
257
2.06 Birr
1995
47,560
8,088
870.24
148
5.88 Birr
2000
64,398
7,902
1010.6
124
8.15 Birr
2005
106,473
12,309
1461.85
169
8.65 Birr
2006
131,672
15,694
1694.78
202
8.39 Birr
2007
171,834
19,242
2259.29
253
8.93 Birr
2008
245,973
25,437
3220.11
333
9.67 Birr
2009
353,455 (est)
28,527
5179.02
418(est) 12.39 Birr
2010
403,100(est)
30,240
5305.34
398(est)
13.33 Birr
"The Federal Democratic Republic of Ethiopia: Selected Issues Series", International
Monetary Fund Country Report No. 08/259, pp. 35f (Retrieved 4 February 2009)- The
current GDP (USD) per capita of Ethiopia shrank by 43% in the 1990s.
The following table displays the trend of Ethiopia's gross domestic product at market
prices, according to estimates by the International Monetary Fund with figures in
millions of Ethiopian Birr.
Ethiopia’s Avereage Trade deficit (in million Birr), 2005-2009
Year
2005
2006
2007
2008
2009
5-years Average

Export Value
Birr (Million)
7,698
8,786
10,706
14,946
17,733
11,974

Import Value
Birr (Million)
32,613
39,890
49,180
79,510
90,556
58350

Source: Ethiopian Revenue and Customs Authority

Trade deficit
Birr (Million)
-24,915
-31,104
-38,474
-64,564
-72,823
-46,376

Trade deficit
USAD(Million)
-3.08
-3.87
-5.65
-5.28

ከሠንጠረዡ ላይ ማየት እንደሚቻለው በ2005 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ንግድ እንቅስቃሴ 7,698,000
ቢሊዩን ብር የሚያወጣ የአገር ውስጥ ምርት ወደ ውጭ ሃገራት ተልኮል፡፡ በአንፃሩም 32,613,000
ቢሊዩን ብር የሚያወጣ የውጭ ሃገር ምርት ወደ ሃገራችን ገብቶል፡፡ በዚህም የተነሳ -24,915,000
ቢሊዩን ብር የንግድ ኪሳራ (Trade deficit) ተመዝግቦል፡፡የንግድ ኪሳራው እየጨመረ በመሄድ
በ2006(-31,104)፣በ2007(-38,474)፣በ2008(-64,564)፣በ2009(-72,823) ቢሊዩን ብር የንግድ ኪሳራ
እንደተመዘገበ የኢትዬጵያ ገቢዋችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዘግቦል፡፡
በ2012/13 እኤአ አማካይ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ ዶለር በ18.6518 የኢትዩጵያ ብር
የዋጋ ተመን ስለነበር በዛ ተሰልቶ የተቀየረ ነው፡፡ በዚህ ዓመት የኢትዬጵያ የውጭ ንግድ እንቅስቃሴ
64,247,293,188 ቢሊዩን ብር (3,444,562,626 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር) የሚያወጣ የአገር ውስጥ ምርት
ወደ ውጭ ሃገራት ተልኮል፡፡ ከባህር ማዶ ሀገራትም 176,697,900,620 ቢሊዩን ብር (9,473,503,931
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር) የሚያወጣ የውጭ ሃገር ምርት ወደ ሀገራችን ገብቶል፡፡ የንግድ ሚዛኑም ሲሰላ፣
ከገቢ ንግድ ላይ ወጭ ንግድ ሲቀነስ -112,450,607,432 ቢሊዩን ብር (-6,028,941,305 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር) የንግድ ኪሳራ (Trade deficit) ተመዝግቦል፡፡ ይህንን የንግድ ኪሳራ በየዓመቱ መንግስት
የሚሸፍነው ከውጭ ብድር ነው፡፡ ለምሳሌ፤ በ2012/13 የነዳጅና ዉጤቶች 1,466,114,603 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር በገቢ ንግድ ወደሃገር ተከፍሎ ገብቶል፡፡ በ2014/15 እኤአ ሦስት የውጭ ባንኮች(ኢንተርናሽናል
ፋይናንሻል ኮርፖሬሽን(አይኤፍሲ)፣የፈረንሳዩ ኢንቨስትመንት ናቲክሲስ ባንክና ስታንደርድ ባንክ ግሩፕ)
ለኢትዩጵያ ዓመታዊ የነዳጅ ወጪ የሚውል 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የብድር አገልግሎት ሰኔ
2014እኤአ ብድር ለመስጠት ተስማምተዋል፡፡የአገራችን የዉጭ ብድርና የዉጭ ንግድ ገቢ መጣኔ እጅግ
በጣም ከፍተኛ ነዉ። አጠቃላይ የውጭ ብድር 31.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር እንደሚደርስ ይገመታል፡፡ይህ
ማለት ደግሞ ምርታችንን ለአለም ገበያ አቅርበን የምናገኘዉ የዉጭ ምንዛሪ ከ2.5 እስከ 3 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር ሲገመት ከዉጭ አገር ዕቃ ሊገዛልን ቀርቶ የተበደርነዉን ብድር ወለዱንም መክፈል አይችልም
ማለት ነዉ። ‘‘Export revenues have more than doubled since 2004, reaching US$ 2 billion
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in 2010. The share of non-traditional exports, notably flowers, gold, meat and leather
products increased to 74.6% in 2010 from 60%. Over the same period imports,
especially for capital goods, grew rapidly (on average by about 27.4% per annum). FDI
and remittances have also witnessed strong growth. Within a period of six years,FDI
increased eightfold to reach US$ 950 million in 2010. Remittances grew, on average, by
34% per annum to reach US$ 2.2 billion. However, the current account deficits
remained high, at an average of 6% of GDP, due to the fact that Ethiopia is an importer
of oil and capital goods’’Source:-FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIACOUNTRY STRATEGY PAPER 2011-2015, April 2011
2- ኢትዩጵያ ከፍተኛ የዕዳ ጫና( high debt burden,) ያለባትንና ብድbን የማስተዳደርና፣መቆጣጠር
አቅም ከሌላቸው ደሃ ሃገራት ትመደባለች መረጃው፣ከሳህራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገራት የውጭ ብድር
ቀውስ መሠረት ቀውሱ በጣም የተወሳሰበ የብዙ መሰረታዊ ነገሮች ድምር ውጤት መሆኑ ይታመናል፡፡
አንዳንዶቹ ነገሮች ለተበዳሪ/ባለእዳ አገሩ ውጭያዊ ተፅእኖ አላቸው፡፡ ለሌሎቹ ሃገራት ደግሞ ቀጥተኛ
ተፅእኖ ያላቸው የተሳሳቱ የመንግስት ፖሊሲዎች የመሰረት ድንጋይ ሲሆኑ የውጭ ብድር ተጽፅኖ
በኢትዬጵያ የኢኮኖሚ ያበረከተውን ይቃኛል፡፡ ኢትዬጵያ በዲሴንበር 6/2011እኤአ ከጠቅላይ ሚኒስትር
መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and Import Bank)
በኩል የቻይና መንግስት ለኢትዬጵያ መንግስት 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ
በግዜው ተገልጸዋል፡፡ከሌሎች ሃገራትና አለም ዓቀፍ ድርጅቶች ጋር 8.6 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የውጭ ዕዳ
አለብን፡፡እንዲሁም በኢትዬጵያ የሚገኙ ‹መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች› ማለትም የኢትዬጵያ ንግድ
ባንክ፣ የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮም፣ የኢትዬጵያ መብራት ኃይል፣የኢትዬጵያ መርከብ
ድርጅት፣ የብረታ ብረትና ኢንደስትሪያል ኮርፖሬሽን የመሳሰሉ ድርጅቶች በራሳቸው የሚያደርጉት
የውጭ ብድር 11.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር በላይ ይገመታል፡፡በአጠቃላይ 31.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
የውጭ ብድር እንዳለባት ይገመታል፡፡
እንደ ኢትዬጵያ ላሉ ታዳጊ አገራቶች ላይ የተቆለለው የውጭ ብድርና ዕዳ ከፈላ ለአገራቱ የኢኮኖሚ
እድገትና ብልፅግና እንቅፋት መሆኑ ይታመናል፡፡ በዚህም መሠረት እንደ የዓለም ባንክ ምደባ መሠረት
ሃገሪቱ የተቆለለ እዳ የተጫነበት ኢኮኖሚ ትመራለች፡፡ አገራችን ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ዝቅተና ገቢ
ያላቸው አገራት መኃል አንዶ መሆኖ ይታወቃል፡፡ በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ባለው ሃያ አምስት
ዓመታት ውስጥ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በመጠን፣ ትልቅ ለውጥ ታይቶበታል፡፡ በ1975 እኤአ
የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር
ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡
በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡በ2013 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ
ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 46
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ፋታ የተሰጣቸው የእድገት
ተነሳሽነታቸውና አሠራር መሠረት ከፍተኛ እዳ የተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች መኃል የኢትዬጵያ
አጠቃላይ የውጭ ብድር 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ወይም በኢትዬጵያ ብር (559,554,000,000 ቢሊዩን
ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡ በ2012/13 እኤአ አማካይ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ
ዶለር በ18.6518 የኢትዩጵያ ብር የዋጋ ተመን ስለነበር በዛ ተሰልቶ የተቀየረ ነው፡፡በአጠቃላይ የኢትዮጵያ
ብሄራዊ ዕዳና አጠቃላይ አገራዊ ምርት (GDP) መጧኔ ቁጥሩ ከፍተኛ መሆኑ ይስተዋላል።ይህ ማለት
ኢትዮጵያ የተቆለለባት የውጭ ዕዳ 65 በመቶ የ2013 ዓመታዊ አጠቃላይ ብሄራዊ ምርት (46 ቢሊዩን
ዶላር) መሆኑን ያሳያል። ‘‘According to the 2010 Debt Sustainability Analysis (DSA)
undertaken by the IMF and World Bank, Ethiopia‘s external debt stock is rising largely
due to the surge in public enterprises external borrowing.4 The DSA indicate that the
Present Value of debt to GDP and Debt toExports are projected to rise from 13.5% and
119.1% in 2010 to 18.3% and 129% respectively in 2011, before declining in subsequent
years. While external debt indicators are still within the thresholds and Ethiopia‘s risk of
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debt distress has been lowered from moderate to low, the situation will require close
monitoring, especially public enterprise borrowing.’’ 4See IMF, 2010, Article IV
Consultation and 1st Review of Arrangement under ESF, Washington DC.
3- የመግዛት አቅም የሌለው ገንዘብና የሚዋዥቅ የውጭ ምንዛሪ ተመን( weak or volatile
currency)መረጃ መሠረት፣ ከ1980 እኤአ እስከ 2014እኤአ አንድ ዩኤስ ዶላር ወደ ስንት የኢትዩጵያ ብር
እየተተመነ፤ማለትም የብር የመግዛት አቅም ቅነሳ (devaluation) እያደረገ እንደመጣና ቅናሹ በመቶኛ
ተሰልቶም በሰንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡
Year
US D$=Birr

Depreciation by %
Inflation rates by %
Year
US D$=Birr

Depreciation by %
Inflation rates by %

1980
2.07
0

1985
2.07
0

2008
9.67
8.3
43.80%,

1990
2.07
0

2009
12.39
28.1
10.57%,

1992
5.00
42

2010
13.33
7.6
8.12%

1995
5.88
17.6

2011
14.06
5.5
33.00%,

2000
8.15
38.6

2005
8.65
6.1
9.95%,

2012
18.6518
32.7
23.33%

2006
8.39
-3
12.20%,

2013
19.6511
5.4
8.07%.

2007
8.93
6.4
17.25%,

2014
19.8476
1

2015
21.8324
10

“Annual inflation rates in Ethiopia from 2005 to 2013, respectively, were 9.95%, 12.20%, 17.25%, 43.80%,

10.57%, 8.12%, 33.00%, 23.33% and 8.07%. The reader can observe from this that the exchange
rate has not been coping with the country’s inflation rates.“The Devaluation of the Birr: A Layman’s Guide, Part 2:

By Seid Hassan, Murray State University; August 1, 2014

በ2014 እኤአ ኢትዩጵያ የአንድ ቢሊዩን ዶላር ብድር ተበድራለች፣በአሁኑ ወቅት ባለው የምንዛሬ ተመን
ምጣኔ መሰረት 20 ቢሊዩን ብር ነው፡፡ የኢትዩጵያ ብር (Devaluation) የመግዝት አቅሙ
ቢቀንስ፣ማለትም የምንዛሪው ተመን ወደ 22 ብር ከፍ ቢል ተመሳሳይ መጠን ላለው ብርድ(1ቢሊዩን
ዶላር ብድር) የሚከፈለው 22 ቢሊዩን ብር ይሆናል ማለት ነው፡፡ የአለም ባንክና አይኤም ኤፍ
የኢትዩጵያ ብር እንዲቀንስ፤ማለትም የብር የመግዛት አቅም ቅነሳ (devaluation) እንዲያደርግ ደጋግመው
አሳስበዋል የወደፊት እጣ ፈንታችን ምን ይሆን; የኢትዩጵያ ብር የውጭ ምንዛሪ ተመኑ ይቀንሳል
አይቀንስም; ወደፊት እናየዋለን፡፡
4- ደካማ የታክስና የቀረጥ መሰብሰብ ችሎታ (little ability to collect taxes) በኢትዩጵያ የታክስና
ቀረጥ ገቢ በአማካይ 27.3 በመቶ እየጨመረ ሄዶ፣ በ2010 እኤአ 43.3 ቢሊዩን ብር ደርሶል፡፡ሆኖም
ከአመታዊ አጠቃላይ ብሄራዊ ምርት የታክስና ቀረጥ ገቢ 11 በመቶ ብቻ ድርሻ ስላለው ደካማ የታክስና
የቀረጥ መሰብሰብ ችሎታ እንዳለው ይታወቃል፡፡የወያኔ አገዛዝ የብድር ዕዳና አገዛዙ አገር ዉስጥ በግብር
መልክ የሚሰበስበዉ ገቢ መጣኔ እጅግ በጣም ከፍተኛና ፍትሃዊ ባለመሆኑ የተነሳ የግሉ ዘርፍ
ኢንቨስተሮች በኪሳራ እየተዳረጉ በመዘጋት ላይ ሲገኙ ‹የመንግስታዊ ልማት ድርጅቶች›ና
ኢፈርት፣ሜቴክ፣እንዲሁም የህወሃት የጡት አባት ሜድሮክ ሞኖፖሊ ካንፓኒዎች የስርዓቱ ተጠቃሚዎች
ናቸው።
‘‘GoE‘s adjustment efforts have paid off, with macroeconomic stability largely restored.
Domestic borrowing has been contained within 1.5% of GDP. Since 2004, when the
current growth episode started, tax revenues increased, on average, by 27.3% annually
reaching ETB 43.3 billion in 2010—although still only about 11% of GDP.’’
Source:-FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA COUNTRY STRATEGY
PAPER 2011-2015, April 2011
5- አስተማማኝ የስነ ህዝብ/ሕዝበ ፅንፍ መረጃ (positive demographics will likely have the
ability to pay back its debt.)ካላት የሶቨሪን ቦንድ ብድbን የመክፈል አቅም አይኖራትም፡፡ የሃገሪቱ
የብድር የመክፈል አቅምና ችሎታዋ ደግሞ በጠንካራ የብድር የመክፈል ደረጃ በዓለም የብድር ደረጃ
መዳቢ ኤጀንሲዎች የተሰጣት ምደባ ይንፀባረቃል፡፡(This ability will usually be reflected in a
strong credit rating by the major ratings agencies.) መንግስት የህዝብ አመኔታ የለውም፣
ዴሞክራሲያዊና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መኖር፣የስራ አጥነት፣በእቅድ ላይ ያልተመሠረተ የመሠረተ
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ልማት ግንባታዎች የህዳሴው ግድብ፣ቴሌኮም፣ የኤሌትሪክ ኃይል፣የባቡርና መንገድ፣የስካDር
ፋብሪካ፣ወዘተ ከፍተኛ የእዳ ጫና አስከትሎል፡፡
6-የተለያዩ መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች፣ የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣የኢትዩጵያ ቴሌኮም፣የኢትዩጵያ
ንግድ ባንክ፣የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣የኢትዩጵያ መጎጎዣ መርከብ ድርጅት፣ የብታ ብረትና
ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን የመሳሰሉት ድርጅቶች በግላቸው የሚበደሩት የውጭ ብድሮች 11.5 ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ ፊች ኩባንያ የእዳ ደረጃ ለኪ ኩባንያ በኢትዩጵያ መንግስታዊ የልማት
ድርጅቶች(SoE) እዳ 25 በመቶ በ2013 እኤአ አመታዊ አጠቃላይ ብሄራዊ ምርት 46 ቢሊዩን የነበረ
ሲሆን 11,500,000,000 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የውጭ ብድር እንዳለባቸው ገልፆል፡፡‹‹Fitch estimates
that total State –owned enterprises(SoE) debt amounted to at least 25 per cent of GPD
at end-June 2013, doubling consolidated total public debt.››የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት
አጠቃላይ የውጭ ብድር 31.5 እና የሶቨሪን ቦንድ የመክፈል አቅም ደካማ መሆን የሚያመላክተን፣የሃገሪቱ
ኢኮኖሚ ዕዳውን የመሸከምና የመክፈል አቅም ደካማ መሆንን ያሳያል፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች
ቀጥለን እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር፣በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት
ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም
ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት
ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ
ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር አይሮፕላኖች
ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ለኢትዬጵያ
አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8
አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም
አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ
2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,
000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ
ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር
መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን ብር(1,413,697,338
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)በ 2012እኤአ ነበር፡፡ በእዳ ብዛትም የኢትዬቻይና አየር መንገድ እንዳይባል
ያሰጋዋል፡፡የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ
የቀረበ ሲሆን፣ የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ
ይገባል፡፡ 2012እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ
ምርት የነበረ ሲሆን የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡
የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን የወንጂ ሸዋ ፣የመተሃና የፊንጫ ስካóY ፋብሪካዎችን ጠቅልሎ በመያዝ
በበላይነት እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ኮርፖሬሽኩ በደቡብ ክልል ሰባት፣ በአማራ ክልል ሦስት፣ እንዲሁም
በትግራይ ክልል አንድ(የአፋር ክልልን መሬት) ፋብሪካን ጨምሮ በድምሩ 12 አዳዲስ ስካóY
ፋብሪካዎችን የክልሎችን መሬት በፌዴራል መንግስት ስም በመንጠቅ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡
የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የግንባታ ስራ ወጭ 100 ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶለር) እንደሚሆን ሲገመት ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡የኢትዬጵያ
ስካóY ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል ትንዳሆ 30 በመቶ ምርት በማምረት ላይ ሲገኝ በአሁኑ ግዜ በ394
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከህንድ አስመጭና ላኪ ባንክ(Export-Import Bank of India) በተገኘ
ብድር የፋብሪካው ግንባታ ሥራ በህንድ(India’s Overseas Infrastructure Alliance) በመከናወን ላይ
ይገኛል፡፡የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በጥናት ላይ የተመሰረተ ሥራ እንደማይሰራ በምሁራኖች ዘንድ
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ይታወቃል፡፡የምስራቅና ምዕራብ አፍሪካ የንግድና ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ) ለኢትዬጵያ ስካóY
ኮርፖሬሽን 25 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ለመስጠት ስምምነታ ላይ ተደርሶል፡፡
የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and
Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር ስምምነቶች
አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ( Zhu
Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር)እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
ኢትዬቴሌኮምበአጠቃላይ፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ
ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ4.8
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው ክፍያም ከኢትዩጵያ
የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡
በአጠቃላይ በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ
የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
(GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡
በ2013 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ
አገራቶች መኃል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
(373,036,000,000 ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮምና የኢትዬጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች
በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር 11.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ በዝርዝር
ያሳያል፡፡ (ሀ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር IFIs/Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም
ዓቀፍ ልማት ትብብር( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ
African Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment
Bank (EIB) etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት ዘርፉ
አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን
ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period)
አምስት ዓመታት መሆኑና፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
(principal) መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ
ከ3 እስከ 6 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
The Sector’s Current Estimated Loan Portfolio የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የውጭ
ብድር
Borrowing Source

የብድር ምንጭ

IFIs/ Government on
Lending
Commercial Banks
Bonds
Supplier’s Credits

Loan Amount
US$ million

Repayment
Period
Years

Grace Period
years

Interest Rate %

የእፎይታ ግዜ

1,250

የክፍያ ዘመን
በአመት
20

የወለድ መጠን
በመቶኛ

5

5.00%

1,000
3,000
240

10
7
4

3
0
1

6.00%
5.00%
5.00%

የዕዳ መጠን(ዩኤስ
ዶለር በሚሊዩን)
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የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Total Current
estimate

Chinese Wall in Ethiopia

5,490

(averages of categories used)

(ለ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.0 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከተለያዩ የንግድ ባንኮች ብድር ተበድሮል፡፡
ከነዚህም ውስጥ የቻይናና የህንድ የንግድ ባንኮች ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የሀይድሮ ኤሌትሪክ ፓወር
መሠረተ ልማት ዝርጋታና ግንባታ የሚውል ብድር ተበድረዋል፡፡ የንግድ ባንክ ብድር (Commercial
Banks loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለአስር ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ
ግዜ ሦስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
(ሐ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር የቦንድ ብድር Bonds ከሃገር ውስጥና ከባህር
ማዶ ዲያስፖራ፣ከመንግስታዊና የግል ዘርፎች ቦንድ በመሸጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ የቦንድ ብድር (Bonds
loans) ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ለሰባት ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ ተበዳሪዉ የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ 5 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ በኢትዬጵያ ባንኮች ከሚያበድሩት 27 በመቶ ለቦንድ ግዥ እንዲገዙ ግዳጁ
እንደተጣለባቸው ልብ ሊሉ ይገባል፡፡
(መ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 240 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር በዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች Supplier’s
credits በብድር እቃዎች ተበድሮ ገዥቶል፡፡ የዱቤ አቅራቢ ድርጅቶች ብድር (Supplier’s credits)
ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ የብድሩ ግዜ ከ2 እስከ 4 ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ አንድ
ዓመት ነው፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ 4 እስከ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
የብድር አገልግሎት Debt Servicing: የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል የተበደረውን ገንዘብ ይሄ ሁሉ እዳ
በአለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በመሆኑ የእዳ ክፍያው ከላይ በተጠቀሰው የእፎይታ ግዜ ምክንያት
ተበዳሪው ድርጅት ላይ ተፅዕኖ አያደርግም፡፡ ከዚህ በኃላ የብዙዎቹ እዳዎች የእፎይታ ግዜ ያልቅና
የእዳው ክፍያ ከ 2012/13 እኤአ በኃላ ጀመ[ል፡፡ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይልና የመንግስት የብድር ጫና
በተለይም የመንግስት የእዳ አገልግሎት ጫና 67 በመቶ በ2010 እኤአ እንደደረሰ ይታወቃል፡፡
በቀጣዬቹም አመታት ከ2013 እስከ 2018 እኤአ መከፈል ያለበት የእዳ አገልግሎት የክፍያ መጠን
በአማካኝ 250 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (5 ቢሊዩን ብር)ና ከዛም በላይ ይሆናል፡፡ ይሄንንም
ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡
ለዚህም ዋና ማስረጃ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለኢትዬጵያ አየር
መንገድ ድርጅት፣ ለኢትዬቴሌኮምና የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል እዳ የኢትዬጵያ መንግስት እዳ
እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡን
በማስረጃ ቀርባል፡፡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት
2014እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 2014 ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን
ሪፖርት ከድረ-ገፁ ይመልከቱ፡፡ ለዚህም ዋና ማስረጃ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ለኢትዬጵያ አየር
መንገድ ድርጅትና ለኢትዬቴሌኮም እዳ የኢትዬጵያ መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም መንግስት
ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡን በማስረጃ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡ዓለም
አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት 2014እኤአ የአንቀፅ አራት
የምክክር አቅጣጫ (ARTICLE IV CONSULTATION)ባወጣው ሪፖርት መሠረት:- ‹‹የኢትዩጵያ
ባለስልጣናት አስተያየት
የባለስልጣናቱ ከአጥኝው ባለሙያ ብድን ጋር በሃገሪቶ የውጭ እዳ ወይም ‹መንግስታዊ የልማት
ድርጅቶች› ብድር ላይ ስምምነት የላቸውም፡፡ ባለስልጣናቱ አስተያየት የኢትዩጵያ ቴሌኮም እዳ እንደ
ኢትዩጵያ አየርመንገድ ብድር የኢትዩጵያ መንግስት ዋስትና አይሰጠውም፣ ስለዚህም እንደ ኢትዩጵያ
መንግስት እዳ አይቆጠርም ወይም የመንግስት ብድር ሆኖ የመንግስት እዳ ላይ አይደመርም ይላሉ፡፡
ባለስልጣናቱ እንደሚያስረዱት እነዚህ ድርጅቶች እንደግል የንግድ ድርጅቶች ስራቸውን የሚያከናውኑ
ናቸው፡፡የኢትዩጵያ አየርመንገድ ዓመታዊ የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርት አውጥቶል እናም የኢትዩጵያ
ቴሌኮም ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው፡፡›› ብለው ይከራከራሉ፡፡ በቻይና መንግስት ብድር የተነሳ
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ድርጅቶቹ፣ የቻይናኢትዬ አየርመንገድና ቻይናኢትዬ ቴሌኮም በአዋጅ እንደሚባሉ ወይም በእጅ አዙር
እንደተሸጡ አመላካች ጥናት ነው፡፡የኢትዩጵያ መንግስት የአገሪቱን የውጭ እዳ በሚመለከት ከመንግስት
ባለቤትነት የሚተዳደሩት ድርጅቶች የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮም፣ የኢትዬጵያ መብራት
ኃይል ባለሥልጣን ከውጭ የሚበደሩት ብድርና የዕዳ መዝገብ ለብቻው ተነጥሎ እንዲታይ ይሞገታሉ፡፡
ኤይኤምኤፍ ደግሞ የሃገሪቱ ብድርና የዕዳ መዝገብ በአንድ ላይ መሆን እንዳለበት ማለትም ሃገሪቱ
ከውጭ ንግድ ገቢዋ፣ከገቢ ንግድ ወጭዋ፣አጠቃላይ የንግድ ሚዛኖና የውጭ ዕዳዋ በአንድነት መሰላት
አለበት ይላሉ፡፡ የእነዚህ መንግስታዊ ድርጅቶች ዕዳ በመንግስት የበጀት ድልድል ውስጥም የብድሩ
መጠን፣የአከፋፈል ሁኔታና ውዝፍ እዳ ሁኔታ ሁሉ በአንድ ላይ መታየት እንዳለበት ያስረዳሉ፡፡
ኢትዩጵያ ያለባትን ጠቅላላ የዕዳ መጠን መንግስት በመደበቁ ምክንያትና ሀገሪቱ ዕዳውን ለመክፈል
እማትችልበት ሁኔታ ላይ መድረሶንና የዕዳው ቁልል ወደአደገኛ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የጥናቱን ዝርዝር ከድረ-ገፁ ያንብቡት፡፡ Authorities’ views:- Authorities do not concur with
the staff’s assessment of the public debt. They maintain that Ethiopian-Telecom
liabilities, like those of Ethiopian Airlines, are not guaranteed by the government and
hence should not be added to government debt. They explain that both these entities
operate as commercial enterprises. Ethiopian Airlines discloses audited annual financial
statements and Ethiopian-Telecom is in the process of doing so.
በመቀጠልም ጥናቱ ስለ ማህበረስብ ዘርፍ እዳ ያትታል፤መነበብ ያለበት ዶሴ ነው፡፡ የሃገሪቱን አጠቃላይ
ኢኮኖሚ ግብርና፣ኢንደስትሪና አገልግሎት ዘርፎች በመረጃና ጥናት ላይ ተመስርቶ በማቅረብ መጭውን
ትውልድ ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በማሳወቅ ወጣት የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪዎችን ማፍራት
የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ የሃገሪቱን ፖለቲካ በትረ ሥልጣን ለመጨበጥ ኢኮኖሚውን ማወቅ ግድ
ይላል፡፡ ሉዓላዊ የቃል ኪዳን ሰነድና የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ተጨባጭ ሁኔታ ስኬቶችና ድክመቶች

1-የባህር ማዶ ልማት ትብብር (ODA፡ Official Development Assistance) ከ1991እኤአ እስከ 2012
እኤአ ለህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት አርባ ቢሊዩን ዶላር የልማት እርዳታ ሰጥተዋል፡፡ በአለፉት ሃያ
ዓመታት ውስጥ በአማካኝ በአመት ሁለት ቢሊዩን ዶላር እርዳታ ሃገሪቱ እንዳገኘች ያስረዳል፡፡ በይፋ
የተለያዩ ለጋሽ ሃገራት የሰጡትን ገንዘብ ብዛትን ለማስላት ያህል በትንሹ ስምንት ታላቁን የህዳሴ ግድብ
ኤሌትሪክ ማመንጫን በእርዳታ ገንዘቡ ለመስራት የሚያስችል ሜጋ ፕሮጀክት ነበር፡፡ወይም የቻይና
መንግስት በ200 ሚሊዩን ዶለር ያሰራውን የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ህንፃን ዓይነት ሁለት መቶ ህንፃዎች
ሊገነባ የሚችል ገንዘብ ነበር፡፡አጠቃላይ ዝርዝሩን ከሰንጠረዡ ላይ ያስተውሉ፡፡
ከምዕራባዊያን አገራት የልማት እርዳታ ኢትዬጵያ ባለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ 40 ቢሊዩን ዶለር ያገኘች
የአፍሪካ ብቸኛ ሃገር ናት፡፡ የልማት ዕርዳታ ካደረጉት ሃገራት መኃል፤ ከአሜሪካ፣ከእንግሊዝ፣ ከጀርመን
፣ከካናዳ፣ከጣልያን፣ከኒዘርላንድ፣ከጃፓን መንግስታት ግብር ከፋይ ህዝብ ለኢትዬጵያ መንግስት ገፀበረከት የቀረበ ሲሆን ገንዘቡ ለምን ዓይነት ልማት እንደዋለ የተሰጠ አንዳችም ማረጋገጭና ማስረጃ
አልተገኘም፡፡ በአጠቃላይ ከ1991 እሰከ 2010 እኤአ በህወሃግ/ኢህአዲግ ዘመነ አገዛዝ፤ በህገወጥ መንገድ
ከሃገር ውስጥ የወጣ ካፒታልና የንዋይ ኩብለላ 15,903.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ከኢትዬጵያ ረሃብተኛ
ህዝብ ተሰርቆ ወደ ተለያዩ ባህር ማዶ አገራት ተመልሶ ተቀምጦል፡፡ ለዚህ ነው ግብር ከፋዩ የባህር ማዶ
ህዝብ ገንዘብ ለሌቦችና ለዘራፊዎች እንደዋለ ዓለም ዓቀፍ ጥናቱ በማሰረጃ ያአረጋግጦል፡፡
በ2014እኤአ የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር 300 ሚሊዩን የእንግሊዝ ፓውንድ እንዲሁም
የአሜሪካ ዓለም ዓቀፍ ልማት 600 ሚሊዩን ዶለር ለኢትዬጵያ መንግስት በእርዳታ ለመስጠት ስምምነት
ፈፅመዋል፡፡
የዓለም ዓቀፍ ተዋህዶ ፋይናንስ ’Global Financial Integrity (GFI) ምርምርና ጥናት የመጀመሪያ
ትኩረት ህገወጥ የፋይናንስ /የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት እና የውጭ ምንዛሪ ንዋየ-ኩብለላን መግታትና
ማገድ ነው፡፡ የዓለም ዓቀፍ ተዋህዶ ፋይናንስ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት ድህነትን ያለና የሚኖር
ዘላለማዊ ያደርገዋል ይላል፡፡ ደሃ አገራት አንድ ዶለር ከባህርማዶ እርዳታ በተቀበሉ ግዜ፤ከአገራቸው
በህገወጥ መንገድ አስር ዶለር ወደ ውጭ ሃገር ይወጣል፡፡ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ፍሰት አሊያም
ቁሻሻ ገንዘብ መግታት ካልተቻለ፤በዓለማችን ሱስ የሚያሲዝ ዕፅ አሰራጭ ኩባንያዎች ይስፋፋሉ፣
ሽብርተኛ ድርጅቶች ይፈለፈላሉ፣እናም ግብር የማይከፍሉ ካንፓኒዎችና ድርጅቶች በህቡዕ /በሚስጢር
ገንዘብ በአለም ላይ ያዘዋውራሉ፡፡ በሦስተኛው አለም ሃገራት በተዘረፈ ብዙ ቢሊዩን ዶላሮች የተነሳ
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የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Chinese Wall in Ethiopia
የታዳጊ ሃገሮችን የተፈጥሮና የሰው ልማት ሃብት ድህነት በመመንመን ሃገራቱ ከወደቁ መንግስታት ተራና
ጎራ እንዲፈረጁ ይዳረጋሉ፡፡ የባህር ማዶ ልማት ትብብር የልማት እርዳታ ቀጣይነት አጠያያቂ ይመስላል
ሕወሃት/ኢህአዴግ መንግስት የእዝ ኢኮኖሚና የአንድ አውራ ፖለቲካ በትረ-ስልጣን የአውሮፓና
የአሜሪካ መንግስታትን የእርዳታ ድጋፍ ዘላቂነት አጠያያቂ ያደርገዋል፡፡
2-በኢትዬጵያ ከውጭ የተላከ ገንዘብ/ የውጭ ሐዋላ ከ1995 እስከ 2011እኤአ
በ1995 እኤአ ከውጭ ሐዋላ የተገኘው ገቢ 27 ሚሊዩን ዶለር፣በ2000 እኤአ 53 ሚሊዩን ዶለር
መድረሱን የብሄራዊ ባንክ ገዥ ይፋ አድርጎል፡፡ በግምት አንድ ሚሊዩን ከሚሆኑት ባህር ማዶ ሃገራት
ከሚኖሩ ኢትዬጵያዊያን ሰደተኛች በ2012 እኤአ ከ1.2 እስከ 2.4 ቢሊዩን ዶለር ከውጭ ሐዋላ ወደ ሀገር
ውስጥ እንደገባ የብሄራዊ ባንክ ገልፆል፡፡ በ2006 እኢአ የዘጠኝ ወራት ሪፖርት መሠረት ከውጭ ሐዋላ
የተገኘው ገቢ ሁለት ቢሊዩን ዶለር ገደማ መድረሱን የብሄራዊ ባንክ ገዥ ይፋ አድርጎል፡፡
በዚህም መሠረት ከባህር ማዶ ከሚኖሩ ኢትዬጵያውያን ወደ ሃገር ውስጥ የተላከ ገንዘብ የዓለም ባንክ
ባወጣው መረጃ፣ ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት እንደሚቻለው ዝቅተኛ ከውጭ ሐዋላ የተገኘው ገቢ
በ2001 እኤአ 18 ሚሊዩን ዶለር የነበረ ሲሆን ከፍተኛ 3 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር በ2013እኤአ እድረት
እንዳሳየ መረዳት ይቻላል፡፡ በዚህም መሠረት በውጭ የሚኖሩ ኢትዬጵያውያን ወገናቸውን በመርዳትና
በማስተዳደር የሲሶ መንግስትነት ድርሻ በመወጣት ላይ ይገኛሉ ሰለዚህም በሀገራቸው ጉዳይ ከማንም
በላይ ሊያገባቸውና ድምፃቸውም ሊሰማ ይገባቸዋል፡፡
3-የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ
Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in Ethiopia
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ በአለፈው አስር ዓመታት በምሁራኖች፣በፖሊሲ
አውጭዎችና በብዙሃን መገናኛ ትልቅ ትኩረት ስቦል፡፡ የቻይና ኢንቨስትመንት በአፍሪካ በአመዛኙ
በነዳጅ፣በሚኒራልና በተፈጥሮ ጥሬ ሃብቶች ለምሳሌ ስኮርና ጎማ ምርቶች ላይ ያተኩራል፡፡ የቻይና
ኢንቨስትመንት በመሰረተልማት ዘርፍ ላይ በቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ፣ በመንገድና ባቡር ትራንስፖርት
ዘርፎች እንዲሁም በስታዲምና መንግስት ቢሮዎች ግንባታ ላይ ያተኩራል፡፡ የቻይና ኢንቨስትመንት
በማንዩፋክቸሪንግ ዘርፍ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ የቻይና
ኢንቨስትመንት በአፍሪካ ልዩ ኢንደስትሪያል ዞኖች በማቆቆም የኢኮኖሚውን ዘርፍ በመደገፍ ላይ
ይገኛሉ፡፡በአጠቃላይ ሰባት የአፍሪካ አገራቶች መኃል አንጎላ፣ደቡብ አፍሪካ፣ሱዳን፣ኮንጎ፣ጊኒ፣ናይጀሪያና
ጋቦን 90 በመቶ የተፈጥሮ ጥሬ እቃዎች ወደ ቻይና ይልካሉ፡፡ እንደ ሸይእር( Schiere (2011) የቻይና
ንግድና የኢንቨስትመንት ፍሰት ሁሉንም የአፍሪካ አገራት ኢኮኖሚ ዘርፎች በእኩልነት አልጠቀመም
የአፍሪካ ሃገራት ወደ ቻይና የሚልኩት ሸቀጣ ሸቀጥ 70% በመቶ ከአንጎላ(የነዳጅ ምርት)፣ደቡብ አፍሪካ
(ብረት፣አልማዝ፣ ፕላቲነም፣ማንጋኒዝ፣
መዳብና አልሙኒየም)፣ሱዳን (የነዳጅ ምርት)ና ከዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ(የተለያዩ ጥሬ እቃዎች)
በአመዛኙ በተፈጥሮ ሃብቶችን ያሰገባሉ፡፡ ከቻይና ወደ አፍሪካ አገሮች 60 በመቶ ከሚገቡት
የማንፋክቸር እቃዎች ወደ ግብፅ፣ ናይጀሪያ፣አልጀሪያና ሞሮኮ ሃገራት ነው፡፡ የቻይና የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ይገኛል፡፡ በተለይ ከቻይና ወደ
አፍሪካ ጠቅላላ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከ2004 እኤአ 5,497,990,000 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር፣ በ2010 እኤአ 68,811,310,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከፍ እንዳለ ከሠንጠረዡ ማስተዋል
ይቻላል፡፡ዓመታዊ የቻይና ጠቅላላ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከ2004 እስከ 2010 እኤአ
በአፍሪካ፣ በደቡብ አፍሪካ፣በናይጀሪያ፣ በሱዳን፣ በአልጀሪያ፣ እንዲሁም በኢትዬጵያ፣ የቻይና ጠቅላላ
የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ዝቅተኛው 0.43(0.0078%)፣ከፍተኛው 74.29(0.1314%) ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር እድገት አሳይቶል፡፡ ከ2004እኤአ እስከ 2010 እኤአ አጠቃላይ ዓመታዊ የቻይና የውጭ
ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በአፍሪካ ያደረገችው ከኢትዬጵያ ጋር ሲነፃፀር ከአንድ በመቶ ያነሰ መሆኑን
ሠንጠረዡ ያሳያል፡፡
China's outward FDI flows by country, 2004-2010 (millions of US$)
Direct Investment from China to Ethiopia, 2004 to 2010: Annual Chinese FDI into Ethiopia (US$ million)
ተ.ቁ
No

ዓመት
year

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት በአፍሪካ
ጠቅላላ FDI

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት በደቡብ
አፍሪካ FDI

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት
በናይጀሪያ
FDI

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት በሱዳን
FDI
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የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት
በአልጀሪያ
FDI

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት
በኢትዬጵያ FDI

የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንት
ፍሰት በአፍሪካ
ጠቅላላ
ከኢትዬጵያ
በመቶ(%) FDI

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
1
2
3
4
5
6
7

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5497.99
12261.17
17633.97
26506.09
55907.17
56528.99
68811.31

Chinese Wall in Ethiopia
17.81
47.47
40.74
454.41
4807.86
41.59
411.17

45.52
53.30
67.79
390.35
162.56
171.86
184.89

146.70
91.13
50.79
65.40
63.14
19.30
30.96

11.21
84.87
98.93
145.92
42.25
228.76
186.00

0.43
4.93
23.95
13.28
9.71
74.29
58.53

0.0078
0.0402
0.1358
0.0501
0.0173
0.1314
0.0850

Source: 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, FDI Bulletin of the Chinese Ministry of
Commerce: ODI Statistics (2010).

እንደ ብራውቲጋም (Brautigam, 2009) የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት
በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ቢገኝም ቅሉ 50 በመቶ የሚሆነው ኢንቨስትመንት በማዕድን ዘርፍ
ሃብታም የሆኑ አገራት ናይጀሪያ፣ ደቡብ አፍሪካና ሱዳን በመሳሰሉት ላይ የተደረጉ ናቸው፡፡ የቻይና
መንግስት ፖሊሲ መሠረት በባህር ማዶ አገራት የግብርና ዘርፎን ኢንቨስትመንት ማስፋፋትነው፡፡ ሆኖም
የግብርና ዘርፎን ኢንቨስትመንት ከማዕድን ዘርፍና ማንፋክቸሪግ ዘርፎች አንፃር በጣም ዝቅተኛ መሆኑ
ተረጋግጦል፡፡

‘’Chinese outward FDI to Africa shows a similar pattern of concentration, with 50% flowing to the mining
sectors of just a handful of resource-rich countries (Nigeria, South Africa and Sudan). The Chinese
government going global policies encourages overseas agricultural investment. However, outward investment
in agriculture and related activities is much smaller than in mining or manufacturing (Brautigam, 2009).’’

የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ውስጥ በመቶኛ ሲነፃፀር
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ አገራት በከፍተኛ መጠን በመጨመር ላይ ሲሆን በተለይ
በኢትዬጵያ ልዩ አትኩሮት በቻይና በኩል ተሰጥቶታል፡፡ በኢትዬጵያ የቻይና የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንትን መሳብ የቻለው በሃገሪቱ ውስጥ ባለው ርካሽ የሠራተኛ ጉልበት ዋጋ፣ በአነስተኛ የመሬት
ዋጋ ሽያጭ፣በሃገሪቱ ውስጥ ባለው ገበያ እንዲሁም መንግስት ባደረገው ማበረታቻ ለምሳሌ የታክስ
እፎይታና ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች/ማሽነሪዎች ወዘተ ከቀረጥ ነፃ የማስገባት መመሪያና ፖሊሲ
በማውጣት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ችሎል፡፡ በሌላ በኩልም በምስራቅ ኤሲያ ሃገራት
የሰራተኛ ጉልበት ክፍያ ማሻቀብ፣ የመሬት ሽያጭ ዋጋ መጨመርና የተወዳዳሪ ካንፓኒዎች ፉክክር
በማየሉ የተነሳ አፍሪካ የመሳሰሉ ክፍለ ዓለማት ትኩረት እንዲያገኙ ሲረዳ በተለይም በአፍሪካ ላይ
የፖለቲካ መስፋፋት ለማድረግ ባለው ፉክክር ቻይና በለስ የቀናት ሃገር ለመሆን በቅታለች፡፡
የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ 0.4 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2004 እኤአ የነበረ
ሲሆን፤ 4.9 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2005፤ 24.0 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር በ2005 እየጨመረ በመሄድ
በ2009 እኤአ 74.3 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር እንደደረሰ ከሠንጠረዡ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡ እንደ
ኢትዬጵያ ኢንደስትሪ ሚኒስትር መረጃ መሠረት 372 የቻይና ኢንቨስተሮች በ2012 እኤአ በይፋና በግልፅ
እንደተመዘገቡ ታውቆል፡፡ ይህ አሃዝ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የቻይና ኢንቨስተሮች
አይጨምርም፡፡ በቻይናና ኢትዬጵያ መኃል የንግድ እንቅስቃሴ ፍሰት ፤የእርዳታ ፍሰት ፣የአስተዳደር
ልምድና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ዋናዎቹ የኢኮኖሚ ግንኙነት ስምምነቶች ናቸው፡፡ ከአራቱ
ማኃል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በረዥም ግዜ ውስጥ በሃገሪቱ ኢኮኖሚው ላይ ተፅዕኖ
በመፍጠር ነፃ ገበያ እንዲያድግ፣የቴክኖሎጅ ልውውጥ እንዲዳብርና በዓለም ዓቀፍ የምርት ትስስርና
ልውውጥ እንዲበለፅግ ሃይል ይሰጠዋል ተብሎ ይታመናል፡፡ በ2012 የዓለም ባንክ ጠቅላላ ምርምርና
የአሰሳ ጥናት መሠረት፤ የቻይና ካንፓኒዎች የባለቤትነት ድርሻ የቻይና የግሉ ዘርፍ 69 በመቶ፤ የቻይናና
የኢትዬጵያ ኃ/የ/የግል ማህበራት 15 በመቶ፤የቻይና መንግስታዊ ዘርፍ 13 በመቶ እንዲሁም የተለያዩ 3
በመቶ ድርሻ አላቸው፡፡According to the Ethiopian Herald 15, July 2014 entitled ‘‘US,
European investment flow growing”
“Over the past 10 years, the FDI flow most of the investment comes from Asian
countries especially China and India. But now investment flows at nearly equal rate from
Europe, amerrica and Asia. Of the total 40.61 billion Birr (app. US$ 2 Billion) Foreign
Direct Investment (FDI) between mid 2010 and mid 2014 the share of US and European
investment is over 19.27 billion Birr, about 47 per cent, according to data. ”
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የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ እየተሞጠጠ የመጣ ይመስላል፣ ባደረጉት ልዩ ልዩ
ኢንቨስትመንትና ኢንደስትሪያል ዞኖች ያገኙት ገቢ ከጠበቁት በታች ሆኖል፡፡ ሃገሪቱ የባህር በር ስለሌላት
ለተጨማሪ ወጭዎች ተዳርገዋል፣ቢሮክራሲው ችግር፣የቀረጥና የታክስ ከፍተኛ መሆን፣የሰለጠነ ሰው
ችግር፣ሙስናና የውጭ ምንዛሪ እጥረት ወዘተ ችግሮች ተስፋ አስቆርጦቸዋል፡፡ በቻይና 400 ሚሊዩን
ህዝብ ከድህነት ወለል በታች ማለትም ከአንድ እስከ ሁለት ዶላር የቀን ገቢ ያላቸው ድሃ ህዝቦች ያላት
ሃገር መሆኖን ልብ ሊሉ ይገባል፡፡
4-የውጭ ምንዛሪ ንዋየ-ኩብለላ ከሃገረ ኢትዩጵያ ወደ ባህር ማዶ ሃገራት
Illegal Ethiopian Capital Flight
በአለፉት 40 አመታት ውስጥ፣ከኢትዬጵያ የውጭ ምንዛሪ ንዋየ-ኩብለላ በብዙ ቢሊዬን ዶላር በህገወጥ
መንገድ ወደ ውጭ ሃገራቶች እንደወጣ ጥናቶች ያረጋግጣሉ፡፡ ኢትዬጵያ ከአለማችን ከሚገኙ ደሃ
አገራቶች ውስጥ ከመጨረሻዎቹ ጠርዝ ላይ የምትገኝ ስትሆን ይሄን የሚያህል የውጭ ምንዛሪ ከሃገር
ውስጥ ወደ ውጭ ሲኮበልል የሃገሪቶን እድገት በማቀጨጭ ስርዐቱ ምን ያህል በሙስና
የተጨማለቀ፣ግልፅነት የጎደለው መንግስታዊ አደረጃጀትና አሰራር በሃገሪቱ እንደሰፈነ ያሳያል እንዲሁም
ተጠያቂነት የሌለበት የሽፍቶች፤ የነዱር ቤቴ ዘመን በከተሞች የሰፈነ ይመስላል፡፡ ሰባ ከመቶ የሚሆነው
የኢትዬጵያ ህዝቡ በቀን ከአንድና ሁለት ዶለር ገቢ እያገኘ በሚኖርባት የድሆች፣ የርሃብተኛች፣የበሽተኞች
ሃገር ይሄን የሚያህል የገንዘብ ነጠቃ ምን ይባላል፡፡ ጅቦች የሚያስተዳድሮት ሃገር ከማለት
በስተቀር፡፡በኦክቶበር 2012 እኤአ ፕሮፊሰር ሊዎንስ ኤንዲኩማንና ፕሮፊሰር ጅምስ ኬ ቦይስ በማሳቹሴት
ዩኒቨርሲቲ አመህርስት፤ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትውት፤ ባቀረቡት የጥናት ርዕስ
‹የንዋይ ኩብለላ በስብ ሳህራ አፍሪካ አገሮች ከ1970 እስከ 2010›1 ጥናታዊ ሪፖርት መሠረት ከኢትዬጵያ
ወደ ውጭ አገሮች የኮበለለ የውጭ ምንዛሪ ከ1970 እስከ 2010 ድረስ ምን ያህል በየአመቱ እንደአደገና
በየአስር አመቱም እምርታውን እየጨመረ መሄዱን ከጥናቱ ለመቃኘት ይቻላል፡፡””Capital Flight: A

destructive process in which investors (both foreigners and domestic residents)
withdraw their financial capital from a country as a result of what are perceived
be non-favourable changes in economic policies, political conditions, or other factors.
The consequences of capital flight can include a contraction in real investment spending,
a dramatic depreciation in the exchange rate, and a rapid tightening of credit conditions.
Developing countries are most vulnerable to capital flight.”
5-ኢትዬጵያ የባህር በር አልባ አገር፣Ethiopia Landlocked Developing Countries

እንደ ተባበሩት መንግስታት ጥናት መሠረት የባህር በር አልባ አገራቶች በጣም ደሃ አገራቶች እንደሆኑ
ተረጋግጦል፡፡ እነዚህ አገራት የባህር በር አልባ በመሆናቸው ከዓለም ዓቀፍ ንግድ ውድድር
በትራንስፖርት ተጨማሪ ወጭ ምክንያት በንግድ ተወዳዳሪ ለመሆን አልቻሉም፡፡ በዚህም የተነሳ ከ31ዱ
ሃገራት 16ቱ ዝቅተኛ ታዳጊ ሃገራቶች (least-developed countries (LDCs)) በመባል ይታወቃሉ፡፡
የሃገራቱ የመንገድና የባቡር መሰረተ ልማቶች አለማደግ፣ የትራንስፖርት ዘርፉ ወጭው በሸቀጣ ሸቀጦች
ዋጋ እንዲንር ያደርገዋል፡፡ እንዲሁም የዕቃዎች መጎጎዥ ስነ ስርዓትና ደንብ አስተዳደር
ደካማነት፣የሰለጠነ የተማረ የሰው ሃይል አለመኖር የንግዱን ዘርፍ ተሳታፊነት ያቀጭጨዋል፡፡ ሸቀጣ
ሸቀጦች ከአንድም ሁለት ሃገራትን የባህር ወደቦች መተላለፍ ግድ ስለሚሆንባቸውና የሚላኩትና
የሚመጡት እቃዎች ላይ ተጨማሪ ወጭ ያሰከትላሉ፡፡በተጨማሪም ቀልጣፋ የንግድ ልውውጥ ስርአት
ያለመኖር እቃዎች በግዜው ባለመድረሳቸው ምክንያት ተጨማሪ ወጭ ያስከትላሉ፡፡
ኤክስፖርት ለሚደረጉ ሸቀጣ ሸቀጦች የመጎጎዣና የኢንሹራንስ ወጭዎች ከፍተኛ መሆናቸው፡፡ የባህር
በር የሌላቸው ሃገራት (12.9%) በመቶ፣ታዳጊ ሃገራት (8.1%) በመቶ፤ እንዲሁም ያደጉ ሃገራት(5.8%)
በመቶ የኤክስፖርት ንግድ የመጎጎዣና የኢንሹራንስ ወጭ እንዳለባቸው በጥናት ተረጋግጦል፡፡ ለሃገሮች
የኢኮኖሚ እድገት የሥነ-መልክዓ ምድር አቀማመጣቸው በተለይም የባህር በር ያላቸው ሃገራት ሸቀጣ
ሸቀጦች ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለመድረግና ወደ ሀገር ውስጥ ኢንፖርት ማድረግ በመቻላቸው ተጨማሪ
የትራንስፖርት ወጭ ስለሌላቸው በአለም ዓቀፍ ንግድ ተወዳዳሪ መሆን ይቻላቸዋል፡አንደኛ የባህር በር
አልባ ሃገራት ወደብ ባላቸው ሃገራት የመሠረተ ልማት ዘርፍ ላይ ጥገኞች ናቸው፡፡ ሁለተኛ በድንበር
ሽግግር የፖለቲካ ግንኙነታቸው ላይ ጥገኛ ናቸው፡፡ ሦስተኛ በባህር በር ባላት ጎረቤት ሃገራት የሰላምና
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የፖለቲካ መረጋጋት መኖር ጥገኛ ያረጋቸዋል፡፡ አራተኛ የጎረቤት ሃገር የንግድና አስተዳደር ችሎታ፣የንግድ
ስርዓትና ደንብ እንዲሁም እውቀት ጥገኛ ያደርጋቸዋል፡፡ ቀልጣፋ ንግድ ልውውጥና አስተዳደር መኖር
ለዓለም ዓቀፍ ንግድ ልውውጥ ወጭ በመቀነስ የባህር በር የሌላቸውን ሃገራት ተጠቃሚ ያደርጋል፡፡
ለማጠቃለል የሰለጠነ የወደብ አስተዳደር መኖር፣ቀረጥ/የጉምሩክ ድርጅት መኖር፣የአገልግሎት ሰጭ
ዘርፎችና ጥሩ የመንገድ፣ የባቡርና የመርከብ አገልግሎቶችና ዘመናዊ መሠረተ ልማት መኖር እንዲሁም
የሠለጠነ የቴሌኮምኒኬሽን ስልክ፣ ኢንተርኔት አገልግሎቶች መኖር የኤክስፖርትና ኢንፖርት ዓለም
ዓቀፍ ንግድ ልውውጥ ቀልጣፋ በማድረግ ሁሉንም ተጠቃሚ ያደርጋል፡፡
ሃገራችን ኢትዬጵያ የባህር በር የነበራት ወርቃማ ዘመን በ1991 እኤአ በኤርትራ የባህር በbን አጣች፡፡
የአሰብ ወደብ ኢትዬጵያ የባህር በር ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበትን ስምምነት ሕወሃት/ኢህአዲግ የሃገሪቶን
ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አሳልፎ በመስጠቱ የዛሬው ትውልድ ስርቶ መና፣ ነግዶ መና፣ ለመሆን በቅቶል፡፡
እስከ 1997 እኤአ ኢትዬጵያ በአሰብ ወደብ በኩል 75 በመቶ የንግድ ልውውጥ ዕቃዎች በማስገባትና
በማስወጣት በወደቡ ትገለገል ነበር፡፡ በ1998 እኤአ በኢትዬጵያና ኤርትራ መኃል በተቀሰቀሰ ጦርነት
ከ70 እስከ 100 ሸህ የሰው ህይወት የታጣበት ሻብያና ሕወሃት ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች በደም ባህር
አጠቡት ደሀ ኢኮኖሜቸውም ወደመ፡፡ የሻብያና ሕወሃትየጦር አበጋዞች፣ ድንበር የተዘጋበትና የወደብ
አገልግሎት ኢትዬጵያ ያጣችበት ዘመንና ሻብያም፣ወደብ ላይ የነበሩ እቃዎች የተወረሰበት ግዜና
የኤርትራውያን ንብረቶችን በግፍ ሕወሃት የዘረፈበት ወቅት ነበር፡፡ በዚህም የተነሳ ኢትዬጵያ የጅቡቲን
የባህር በር 781 ኪሎሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን ደካማ የወደብ አገልግሎትኛ ያልዘመነ የመሠረተ
ልማት ዘርፍ ባለው ወደብ ለመገልገል ተገደደች፡፡ እንዲሁም ሃገሪቶ በኬንያና በሱማሌ ወደቦች
ለመጠቀም ያልገለበጠችው ድንጋይ አልነበረም፡፡
ኢትዬጵያ ጥሬ እቃዎች በማስወጣትና ግዙፍ የፖሮጀክት ግብዓቶች፣የቴክኖሎጂ ዕቃዎች፣ጦር
መሳሪያዎች ወዘተ የመሳሰሉ ከፍተኛ ጭነቶች በጅቡቲ ወደብ 90 በመቶ ባህር ትራንስፖርት ዘርፍ
በመጠቀም በየዓመቱ ከሦስት ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር በላይ (60 ቢሊዩን ብር በአመት) ለጅቡቲ ወደብ
ኪራይ ለመክፈል ተገዳለች፡፡ የሃገሪቱ የነዳጅ ፍጆታ ከሦስት ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር በላይ ነው፡፡
ለማዳበሪያ መግዣ፣ለካፒታል ጉድስ መግዣ ለመኪኖች፣ ለባቡር፣ለአይሮፕላን፣
ለጀነሬተሮች፣ ለተነርባኖች፣ለጦር መሣሪያዎች ታንክ፣ሚግ፣አዳፍኔ፣ ለህወሃት/ኢህአዴግ ሹማምንት 200
ቪኤይት ተገዝተው ወደብ ላይ ይገኛሉ፡፡ አረ ስንቱ! ይህ ነው እንቅልፍ የነሳኝ፣ከተማረው 100
ምሁራኖች 95ቱ የሃገራቸውን ኢኮኖሚ አያውቁም ከእራሴ ጭምር፡፡ የፖለቲካውን ታሪክ ግን ከመቶ
መቶ ከኃምሳ ያውቃሉ፡፡ ስለ ሃገራችን ኢኮኖሚ ቪኦኤ፣ዶቸቬሎ፣ኢሣት፣የተለያዩ ድረ-ገፆች የኢኮኖሚ
ዐምድ የላቸውም!!! የባህር ማዶ ልሂቃን በእንግዚዘኛ sንs ከመሆኑ በስተቀር ይፅፋሉ ምስጋና
ይድረሳቸው፡፡ ይህ ነው የአገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ፡፡ ኢትዬጵያ የባህር በር አልባ አገር
በመሆኖ ከግብርና ምርትና ሸቀጦችን ወደውጭ ሃገራት ሸጦ፣ የወደብ ኪራይ ለመክፈል የሃገሪቱ ኢኮኖሚ
ብቃት አይኖረውም፣ዓለም ተሸዓተ!!!፡፡ በሕወሃት/ኢህአዲግ መንግስት በአጠቃላይ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ
‹‹ምን ቢታለብ በገሌ!!!››# እንዳለችው ኢትዩጵያዊ ድመት ነው፡፡ በኢትዩጵያ ላለፍው አርባ
ዐመታት፣የፖለቲካ ባህል ተደርጎ ከደርግ ዘመን ጀምሮ እስከ ሕወሃት ዘመን የተከወነ የፖለቲካ ስርዓት፡የካድሬ፣ የኮሚሳሪያት፣የጎድ፣ የተገዳላይ፣የታጋይ፣የአርበኛ ወዘተ ስርዓት አክትሞ፣ የፖለቲካ ስልጣንና
ከቴክኖክራት ስልጣን መለያየት ይኖርበታል፡፡ ቴክኖክራቶች በዩኒቨርሲቲዎች እውቀት ሰልጥነው
በተመረቁ ሙያተኞች በነፃነት
በትምህርትና እውቀት ደረጃ ተወዳድረው የጠቅላይ ሚኒስትርነት፣
የሚኒስትርነት፣ የጀነራል መኮንንነት፣የአንባሳደርነት፣የዩኒቨርሲቲ መምህራንነት፣ የመንግስታዊ ዘርፎችና
ቢሮክራሲው ሠራተኛ በሙሉ በተማሩ ሰዎች መተካት አማራጭ የሌለው የልሂቃን አብዩት መገንባት
አለበት፡፡ በዛም ነው የሃገሪቱ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ችግር፣ በተማሩት ዜጎች መፍትሄ
የሚያገኘው፡፡በካድሬዎች የፖለቲካ ስርዓተ መቃብር ላይ አዲሲቶ በምሁራን የተገነባች ኢትዩጵያ በነፃነት
ታብባለች፡፡በsንsና በዘር ላይ ያልተመሠረተ ክልላዊ አስተዳደሮች በጂኦ-ፖለቲካዊ መስፈርት በህዝብ
ይሁንታ ይመሠረታል፡፡ አዲሲቶ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊት ኢትዩጵያ የህዝብ እንደራሴዎችና ተወካዩች
የፓርላማ አባላት የተመረጡበትን ህዝብ የማስተዳደር ስልጣን ይኖራቸዋል፡፡ የዴሞክራሲና የፕሬስ
ነፃነት በተማሩ እውቀት ባላቸው ጋዜጠኞችና ጦማሪያን ይሰራል፡፡ ህግ በህግ ባለሙያዎች፣ ህክምና
በዶክተሮችና በነርሶች፣የመንገድ የህንፃ ግንባታ በማሃንዲሶች ወዘተ ይከናወናል፡፡ዘመኑ የዕውቀት ነው!
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ከዘመነ መሳፍንት! ወደ ዘመነ የብሄር ፓርቲ አበጋዞች! ብሎም ወደ ዘመነ ልሂቃን እንሸጋገር፡፡
‹‹ከመጠምጠም ትምህርት ይቅደም!!!››#አበው ያሉት ለዚህ ነው፡፡
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ምዕራፍ {35}
የኢትዬጵያ የውጭ ብድርና መዘዞቹ

Ethiopia External Debt and consequences

ከሳህራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገራት የውጭ ብድር ቀውስ መሠረት ቀውሱ በጣም የተወሳሰበ የብዙ
መሰረታዊ ነገሮች ድምር ውጤት መሆኑ ይታመናል፡፡ አንዳንዶቹ ነገሮች ለተበዳሪ/ባለእዳ አገሩ ውጭያዊ
ተፅእኖ አላቸው፡፡ ለሌሎቹ ሃገራት ደግሞ ቀጥተኛ ተፅእኖ ያላቸው የተሳሳቱ የመንግስት ፖሊሲዎች
የመሰረት ድንጋይ ሆነው ለጥናትና ምርምር የውጭ ብድር ተጽፅኖ ለኢትዬጵያ የኢኮኖሚ እድገት
ያበረከተውን ይቃኛል፡፡የውጭ ብድርና የኢኮኖሚ እድገት በኢትዬጵያ (External Debt and
Economic Growth in Ethiopia) በሚል ርዕስ ጥናታ ፁሑፍ መሠረት ለዝቅተኛ ታዳጊ አገራቶች ላይ
የተቆለለው የውጭ ብድርና ዕዳ ከፈላ ለአገራቱ የኢኮኖሚ እድገትና ብልፅግና እንቅፋት መሆኑ
ይታመናል፡፡
ለኢትዬጵያ የውጭ ብድር ዘለቄታዊ ብቻ አልነበረም፣በጣም ከተመቻቸው የውጭ ብድር ፋታ ተሰጥቶን
እንካDን ከዓለም ዓቀፍ የድህነት ቅነሳ እቅድና ግብ ለመድረስ ለሃገሪቱ የፈየደው ነገር የለም፡፡ በዚህም
መሠረት እንደ የዓለም ባንክ ምደባ መሠረት ሃገሪቱ የተቆለለ እዳ የተጫነበት ኢኮኖሚ ትመራለች፡፡
አገራችን ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ዝቅተና ገቢ ያላቸው አገራት መኃል አንዶ መሆኖ ይታወቃል፡፡
በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ባለው ሃያ አምስት ዓመታት ውስጥ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በመጠን፣
ቅርፅና ዓይነት ትልቅና ድብልቅ ለውጥ ታይቶበታል፡፡ በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ
ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ
10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡
“There is growing concern about the extent to which the accumulated large stock of external debt
and its repayments by The Least Developed Countries (LDCs) act as an impediment to therr
economic growth and development. The debt crisis experienced by Sub-Saharan African countries
which, it has been argued, resulted from a complex combination of elements, some of which are
external to the individual debtor countries, while others are direct results of wrong policies, is
used as a bench mark for studying the impact of external debt on economic growth in
Ethiopia.Ethiopia's external debt is not simply unsustainable; even the most generous debt relief
would not bring the country within reach of meeting its responsibility within the context of global
poverty-reduction goals. In line with this, according to the World Bank classification of Highly
Indebted Economies, the country is one of the severely indebted low-income countries. Ethiopia's
external debt has changed significantly in magnitude, structure and composition over the last
quarter of the 20`h century. In 1975, it stood at about US$ 343.7 million, equivalent to 14% of the
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GDP, and US$ 9.1 billion (214% of GDP) in 1991. As at June 30, 1999 this figure had increased to
an equivalent of US$ 10.2 billion and very recently, as at 29 April 2004, following the debt relief
granted in accordance with development initiatives designed to benefit the Heavily Indebted Poor
Countries (HIPCs), it had declined to US$ 3 billion. Therefore, the problem is how economic
growth will be affected by the accumulated external debt stock and the repayment of debt in the
long run.”
External Debt and Economic Growth in Ethiopia, By: Melese Gizaw Desta Publication: 2005 76
pages
በ2013 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም ከአጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 46 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር 285.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ የውጭ ብድር ፋታ
የተሰጣቸው የእድገት ተነሳሽነታቸውና አሠራር መሠረት ከፍተኛ እዳ የተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች መኃል
የኢትዬጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ከ20 እስከ 30 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ወይም በኢትዬጵያ ብር
(373,036,000,000 ቢሊዩን ብር እስከ 559,554,000,000 ቢሊዩን ብር) እንደሚደርስ ይገመታል፡፡
በ2012/13 እኤአ አማካይ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንድ ዩኤስ አሜሪካ ዶለር በ18.6518 የኢትዩጵያ ብር
የዋጋ ተመን ስለነበር በዛ ተሰልቶ የተቀየረ ነው፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ቴሌኮምኒኬሽንና የኢትዬጵያ
መብራት ኃይል ባለሥልጣን የመሳሰሉ ድርጅቶች በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር 10 ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡

“In addition to the disagreement over how to treat foreign aid, I also became
immediately entangled in another IMF- Ethiopia dispute over early loan repayment.
Ethiopia had repaid an American bank loan early, using some of its reserves.The
transaction made perfect economic sense. In spite of the quality of the collateral (an
airplane), Ethiopia was payinga far higher interest rate on its loan than it was receiving
on its reserves. I, too, would have advised them to repay, particularly since in the event
that funds would later be required, the government could presumably readily obtain
funds using the plane as collateral. The United States and IMFobjected to the early
repayment. They objected not to the logic of the strategy, but to the fact that Ethiopia
had undertaken this course without IMF approval. But why should a sovereign country
ask permission of the IMF for every action which it undertakes? One might have
understood if ethiopia’s action threatened its ability to repay what was owed the IMF;
but quite the contrary, because it was a sensible financial decision, it enhanced the
country’s ability to repay what was due ”Copyright 2002 by Joseph E.Stiglitz,
Globalization and its discontents, page 30.

የ2001እኤአ በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚው ጆሲፍ ኢ.ስቲግሊዝ ዓለም ዓቀፍ ትስስርና
እንከኖቹ በሚለው መፅሃፋቸው ውስጥ ኢትዩጵያ የውጭ ብድር ስትበደር ለእዳ ዋስትና (አይሮፕላን)
በማስያዝ እንደምትበደር የምትከፍውም ወለዱ ከፍተኛ መሆኑን ከምትወስደው ተቀማጭ ገንዘብ በላይ
መሆኑን ገልፀዋል፡፡ እዳቸውን እንዲከፍሉ እኔም መክሬቸው ነበር፡፡ መንግስት በኃላ ገንዘብ
በሚያስፈልገው ግዜ የውጭ ብድር ለማግኘት የሚችልበት አይሮፕላን ለእዳ ዋስት በማስያዝ ብድር
ማግኘት ይችላል፡፡ በማለት በገጽ 30 ላይ ገልፅውታል፡፡
ለናሙና ያህል የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት አይሮፕላኖቹን እያስያዙ
ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች ቀጥለን እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት
ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር፣በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800
አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት
ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ
777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት
ኪው 400 አይሮፕላኖች
160 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር
አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት
አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ
ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር አይሮፕላኖች ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት
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ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ለኢትዬጵያ አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ
አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር
ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት
ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ 2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ
አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000, 000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር)
አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን
1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የአንበሳውን
ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር
ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን
ብር(1,413,697,338 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)በ 2012እኤአ ነበር፡፡ በእዳ ብዛትም የኢትዬቻይና አየር መንገድ
እንዳይባል የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሠራተኞች ታሪካዊ ግዴታና የዜግነት ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል፡፡
የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ የቀረበ ሲሆን፣
የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ ይገባል፡፡
2012እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት
የነበረ ሲሆን የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡የአገር
ውስጥ ብድርን በሚመለከት በሌላ ፅሁፍ ለመመለስ ያብቃን እስከዛ ግን በመጠኑ ለግንዛቤ ያህል፡-

“Ethiopia has huge unsustainable internal and external debts strongly
discourage opening up a business. It is unsettling to invest in a country
that can not manage its finances, and has it’s economic potential stifled
by the need to pay debts. …. As of 2012 Ethiopia’s internal debt was 45.5
percent of GDP, it’s external debt was 10 percent of it’s GDP. “
McKEEVER INSTITUTE of ECONOMIC POLICY ANALYSIS, Web address:
http://www.mkeever.com ይመልከቱ

ለግንዛቤ እንዲረዳ የኢትዬጵያ አየር መንገድ በ2012 እኤአ Revenue (አጠቃላይ ትርፍ) 33.815 ቢሊዩን
ብር(1,812,961,752 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Net income (የተጣራ ገቢ) 1.049 ቢሊዩን ብር(56, 241,221
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Profit (ትርፍ) 2.031 ቢሊዩን ብር(108,890,295 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Total
assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን ብር(1,413,697,338 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)ና Total equity
(አጠቃላይ ንብረት ሁሉም እዳ ከተከፈለ በኃላ የሚቀረው የድርጅቱ ንብረት) 2.772 ቢሊዩን ብር
(148,618,364 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)እንዳለው አስታዉቆል፡፡1 ዩኤስ ዶለር 18.6518 ኢትዩጵያ ብር
የተሰላ ነው፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ ባለስልጣናት ለዚህ መልስ ቢሰጡበት ብቃታቸውን ያሳዩበታል
ድርጅቱ የተበደረውን ብድር ለህዝብና ‹ለፓርላማ እንደራሴዎች› ማሳወቅ ግዴታ አለባቸው፡፡
“The

company ordered eight Bombardier Q400s for US$242 million in November 2008
and took options on four additional aircraft of the type.[150] During the 2009 Dubai Air
Show,[151] Ethiopian placed an order for 12 Airbus A350-900s, initially scheduled for
delivery between 2016 and 2019. To date, this order is the largest placed by the airline,
and it evidenced the company's dissatisfaction with Boeing for the delays in the delivery
of the Dreamliners, initially scheduled to enter the fleet in June 2010.[11]
In January 2010, Ethiopian Airlines announced a firm order for ten Boeing 737–800
Next Generation aircraft in a deal worth US$767 million.[119][152][153] The first 78-seater
Q400 entered the fleet in March;[154] in August, Ethiopian and the Ex-Im Bank signed an
agreement worth US$1.6 billion for a loan to finance the acquisition of the ten
Dreamliners —the first of them scheduled for delivery in mid-August 2012[104][155]—, and
the five Boeing 777s the carrier already has in the fleet.[156]
In October 2011, the company announced an order for four Boeing 777Fs in a deal
worth US$1.1 billion; the move positioned Ethiopian Airlines as the first African carrier
in ordering the type.[157][158] These four aircraft will join another two ones of the same
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type the airline will lease from GECAS.[159] Ethiopian received the first of these aircraft
in mid September 2012.[160]
Five Q400 NextGens were ordered in February 2012 for US$160 million at list prices,[161]
whereas in July 2012, an additional Boeing 777-200LR was ordered in a deal worth
US$276 million.[162][163][164][nb 3] In August 2012, the first Dreamliner was delivered to the
company,[166][167] which became the first airline outside Japan in operating the type on
scheduled flights,[168] after All Nippon Airways and Japan Airlines;[145] the second
Dreamliner was handed over in October, and three more aircraft of the type are
expected to join the fleet within the FY 2012/13.[169] Also in October 2012, the first Q400
NexGen was delivered,[170] and in November the same year the airline confirmed that
three additional Dreamliners will be leased from ILFC, the first of them entering service
in 2015.[171][172]In April 2013, Air Lease Corporation and Ethiopian Airlines announced the
lease of two Boeing 777-300ERs, with deliveries in May and June 2015.[173][174] In early July
the same year, it was informed that the Ex-Im Bank approved around US$130 million for
Boeing in order for this aircraft manufacturer to support the development of GE90equipped long-haul aircraft for Ethiopian Airlines.[175] The airline took delivery of its first
Boeing 777-300ER in November 2013.[176] That month, during the Dubai Air Show,
Palma Holding signed a letter of intent with Bombardier for eight Q400s to be leased to
Ethiopian; the order was firmed up in February 2014.[177] In September 2014 the carrier
announced a firm order for 20 Boeing 737 MAX 8s plus commitments for 15 more
aircraft of the type.[178][179] ” Ethiopian Airlines,From Wikipedia, the free encyclopedia
Ethiopian Airlines orders 20 Boeing 737MAX 8s , Aviation News ,September 23, 2014
“WASHINGTON - Ethiopian Airlines has agreed to buy 20 Boeing 737 aircraft in a deal worth $2.1 billion, the
largest single order from the US aviation giant by an African carrier. A statement said the deal also includes
options and purchase rights for a further 15 of the fuel-efficient 737 MAX 8s. ”

በ2007 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 178.6 ቢሊዩን ብር ሆኖ በፓርላማ እንደፀደቀ
ሲገለፅ ከዚህም ውስጥ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 8.2 ቢሊዩን ብር እንደሆነ ተገልፆል፡፡ኢትዩጵያ
ዕዳውን ለመክፈል በዓመት 8.2 ቢሊዩን ብር እየከፈለችና ሌላ ገንዘብ ሳትበደር እዳዋን ለመጨረስ ከ45
ዓመታት እስከ 68 አመታት ይፈጅባታል፡፡
በ2008 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 223.3 ቢሊዩን ብር ከዚህም ውስጥ በሶስተኛ
ደረጃ ላይ ከሃገሪቱ ባጀት ትልቁን ድርሻ የያዘው፣ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 11.903 ቢሊዩን ብር
እንደሆነና ተገልፆል፡፡ የውጪ እዳ ክፍያው ከ2007ዓ/ም በጀት በ3,703,000,000 ቢሊዩን ብር ከፍ
እንዳለ የአሃዙ ስሌት ያሳያል፡፡
የቻይና መንግስት ለኢትዬጵያ 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር አበድሮል
በዲሴንበር 6/2011እኤአ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት የቻይና አስመጭና ላኪ
ባንክ( Chinese Export and Import Bank) በኩል የቻይና መንግስት ለኢትዬጵያ መንግስት 11.4
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ በግዜው ገልጸዋል፡፡ ብድሩ ለናሙና ያህል
ለመግለፅ፡የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና ልማታ ባንክ (China
Development Bank Corp.) ጋር ተፈራረመ፡፡ ባንኩ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ መንግስታዊ ንብረት
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በብድሩ ሁለት ትልልቅ የስካóY ድፍድፍ
ማጣሪያዎች ፋብሪካዎች ይገነባል፡፡ አንዱ ፋብሪካ በደቡብ ኢትዬጵያ ኦሞ ዞን ውስጥ የሚገነባ ሲሆን
ሁለተኛው ፋብሪካ በሰሜን ምዕራብ አፋር ክልል ውስጥ በሜታል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ኢትዬጵያዊ
መንግስታዊ ድርጁትና በቻይና ኮምፕላንት ግሩፖ ኢንክ (China Complant Group Inc) የሚገነባ
ሲሆን ምርቱን በ2025 እኤአ አስር እጥፍ ለማድረግ ታቅዶል፡፡
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የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን የወንጂ ሸዋ ፣የመተሃና የፊንጫ ስካóY ፋብሪካዎችን ጠቅልሎ በመያዝ
በበላይነት እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ኮርፖሬሽኩ በደቡብ ክልል ሰባት፣ በአማራ ክልል ሦስት፣ እንዲሁም
በትግራይ ክልል አንድ(የአፋር ክልልን መሬት ወደ ትግራይ ክልል በመከለል የተወሰደ መሆኑን ልብ
ይሎል) ፋብሪካን ጨምሮ በድምሩ 12 አዳዲስ ስካóY ፋብሪካዎችን የክልሎችን መሬት በፌዴራል
መንግስት ስም በመንጠቅ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡አስራ ሁለት የሸንካራ አገዳ እርሻና ፋብሪካዎች
በመገንባት የስካóY ምርትን አሁን ካለው ምርት 265000 ሽህ ሜትሪክ ቶን ወደ 2.3 ሚሊዩን ሜትሪክ
ቶን ከፍ በማድረግ ወደ ውጭ ሃገራት በተለይ ለአፍሪካ ቀንድ አገራት ለመላክ ሲሆን አገሪቶን በ2025
በዓለም ካሉት አስር የስካóY ላኪ አገሮች ጎራ ለማስገባት በሚል የፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ተወጥኖል፡፡
የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የግንባታ ስራ ወጭ 100 ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶለር) እንደሚሆን ሲገመት ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡፡
የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል ትንዳሆ 30 በመቶ ምርት በማምረት ላይ ሲገኝ በአሁኑ ግዜ
በ394 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከህንድ አስመጭና ላኪ ባንክ(Export-Import Bank of India)
በተገኘ ብድር የፋብሪካው ግንባታ ሥራ በህንድ(India’s Overseas Infrastructure Alliance)
በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በጥናት ላይ የተመሰረተ ሥራ እንደማይሰራ
በምሁራኖች ዘንድ ይታወቃል፡፡
የምስራቅና ምዕራብ አፍሪካ የንግድና ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ) ለኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን 25
ሚሊን ዩኤስ ዶለር ብድር ለመስጠት ስምምነታ ላይ ተደርሶል፡፡
ዲሴንበር 6/2011እኤአ
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and Import
Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር ስምምነቶች
አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ( Zhu
Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
Meles on the occasion lauded the Chinese government and the banks for their contribution towards
success of Ethiopia’s development endeavours. The Premier also said the relation between the two
countries is laid on firm foundation and expressed Ethiopian government’s commitment to further work
in collaboration with China.
Zhu Hongjie on his part said the bank will further strengthen existing relation with Ethiopia as the
country has registered sustainable growth during the last eight years. The bank has provided 11.4 billion
USD loan for implementation of various development projects in Ethiopia, he said.

የቻይና መንግስት ለታዳጊ አገሮች የሚሰጡት የመሠረተ ልማትና ሌሎች ብድሮች ሁለት የብድር
ዓይነቶች ሲኖሮቸው አንደኛው ኮንሴሽናል የባህር ማዶ የብድር እርዳታ ሲሆን፣ሌላው ደግሞ የተሻለ
ምርጫ ለተበዳሪው (Preferential buyer’s credits) በመባል ይታወቃል፡፡

የቻይና መንግስት አስመጭና ላኪ ባንክ በኩል ሁለት ዓይነት ብድሮች ለታዳጊ አገሮች ያበድራሉ፡፡
ኮንሴሽናል ብድር፣ የቻይና 20 ሚሊዬን አርኤምቢ (3 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር) በቻይና የገንዘብ ምንዛሪ የሚሰጥ የብድር ዓይነት
ነው፡፡ ኮንሴሽናል ብድር፣ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት ሲሆን የእፎይታ ግዜውም
አምስት ዓመታት ነው፡፡ በእፎያታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ መክፈል አይችልም፡፡ ኮንሴሽናል
ብድር፣ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ በቻይና መንግስትና
በተበዳሪው መንግስት መካከል በብድሩ የሚሰራው ፕሮጀክት ይመረጥና ይፀድቃል፡፡ከቻይና ካንፓኒዎች መኃል የፕሮጀክቱ
ኮንትራክተር እንዲሰራ ይመረጣል፡፡ የብድሩ 50 እጅ ከመቶ የቻይና እቃዎችና አገልግሎቶችን ተበዳሪው መንግስት መግዛት
ይገደዳል፡፡ ኮንሴሽናል ብድር፣ ስምምነት የሚከናወነው በሁለት መንግስታቶች መካከል ሲሆን ኤክስኢም ባንክ የብድሩን ስምምነት
ያስፈፅማል፡፡
የተሻለ ምርጫ ለተበዳሪው (Preferential buyer’s credits) ዋንኛ ዓላማው የቻይናን ኢኮኖሚ ማሳደግና የንግድ ግንኙነቶችን
በቻይና መንግስትና በታዳጊ አገሮች መኃል ማጠናከር ነው፡፡ ፕሪፈረንሻል የብድር ዓይነት ሁሌ የሚከናወነው በዩኤስ ዶላር የውጭ
ምንዛሪ ነው፣ የብድር የገንዘብ አቅርቦት መጠኑ ከ200 እሰከ 500 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ሲሆን ከኮንሴሽናል ብድር የላቀ ነው፡፡
ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለአስራ አምስት ዓመታት ገደብ አለው፡፡ ተበዳሪው
የተበደረውን ሁሉንም ገንዘብ ከቻይና መንግስት እቃዎችና አገልግሎቶችን መግዛት ይገደዳል፡፡ እንዲሁም ተበዳሪው 15 በመቶ
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የሚሆነውን ወጭ በቅድሚያ መክፈል ይጠበቅበታል፡፡ ኤክስኢም ባንክ የብድር የፕሮጀክት ወጭ 85 በመቶ ያበድራል፡፡ ተበዳሪዉ
መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በተዋዋለው ወለድ መጠን ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ በእፎይታ ግዜያት ተበዳሪው
መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ መክፈል አይችልም፡፡ የብድሩ ስምምነት የሚከናወነው በቻይና መንግስት አስመጭና
ላኪ ባንክ እና በተበዳሪው መንግስት የብድር ስምምነት ያደርጉና ይፈራረማሉ፡፡››

ቻይና ለኢትዬጵያ ከምትሰጠው እርዳታ በአመዛኙ በእርዳት ሰጭው ፈቃድ ላይ የተመሠረተ (ብድሩ 25
በመቶ እርዳታ ለኢትዬጵያ የተሰጠ ሲሆን) ስራው ሙሉ በሙሉ የሚሰራው በቻይና መንግስታዊ
የግንባታ ድርጅቶችና ወይም መንግስት በሚቆጣጠራቸው ኢንተርፕራይዝስ እንደሆነ ያሳውቃሉ ለምሳሌ
ያህል በ2003 የተገነባው የአዲስ አበባ ቀለበት መንገዶች ልብ ይላሉ፡፡
በ2002 እኤአ በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) በ224 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር
የተከዜ ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007 ዓ/ም ለማጠናቀቅ ታቅዶ
በመሬት መንሸራተት ችግር ምክንያት ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀው በ2009 ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ
ስራው(ፕሮጀክቱ ወጭ) 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲደርስ 300 ሜጋ ዋት ያመነጫል ቢባልም 75 ሜጋ
ዋት የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡ በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዬጵያ ከቻይና በሲኖ
ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር 2150 ሜጋ
ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ ለመስራት
2.67 ቢሊየን ዩኤስ ዶለር ተስማማች፡፡ ቻይና 85 በመቶ ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው (through
preferential buyer's credit and concessionary loans) በመስጠት ነው፡፡ የአካባቢያዊ አየር
ተመራማሪ ሪቻርድ ሊኪይ የኦሞ ወንዝ ግድብ መሰራት በቱርካና ሃይቅ ላይ ተፅእኖ እንደሚኖረው
ይገልፃሉ፡፡
ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 1 ቢሊዩን ዶለር(18,180,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር በ አፕሪል 27/2013
ሰጠች፡፡ ብድሩም ከአዲስ አበባ ወደ ህዳሴ ግድብ የኤሊትሪክ መስመር ዝርጋታ ለማገናኘት እንደሆነ
ተገልፆል፡፡ የህዳሴው ግድብ ዩኤስ 4.1 ቢሊዩን ዶለር (74,538,000,000 ቢሊዩን ብር) በምዕራብ
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገነባ ግድብ ሲሆን 6000ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ያመነጫል
ተብሎ ይገመታል፡፡ በዚህ ዓይነት የረቀቀ ብዝበዛ፣ የቻይና መንግሥት በአፍሪካ አህጉር ላይ ከፍተኛ
የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በማድረግ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ ብድር በማመቻቸት፣የቻይና
ካንፖኒዎችም የግንባታውን ሥራ በመስራት ከፍተኛ ጥቅም ያገኛሉ፡፡ የቻይና መንግሥት ዋናው
ትኩረትም በአፍሪካ የታዳጊ አገሮች ውስጥ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በማካሄድ ከአፍሪካ ጥሬ
እቃዎች፣ ማዕድናቶች፣ ቤንዚን፣የግብርና ዘርፍ ምርቶች፣መያዣ ለአበደሩት ገንዘብ እዳ ዋስትና በመያዝ
አዲስ ዓይነት የረቀቀ ዘረፋ ያካሂዳሉ፡፡ የቻይና መንግሥት ከአፍሪካ አንባገነን መሪዎች ጋር በመመሳጠር
የህዝቦችን ስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲረገጥና እዕያዩ እንዳላዩ በመሆን አሰቃቂ ምዝበራ
በማከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ በአገbም ህዝብ ላይ የስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በመርገጥ በጉልበትና
ኃይል የሚገዛ መንግሥት ነው፡፡ የቻይና ካምኒስት ፓርቲ በብቸኝነት ብቸኛ አውራ ፓርቲ በመሆን
ወያኔንና የአፍሪካ መንግሥታትን በልማታዊ መንግስትነት በአንድ አውራ ፓርቲ ለሃምሳና ሰባ ዓመታት
በስዩመ እግዚአብሄር መንግስትነት እንዲገዙ የሚያማክሩና የሚያግዝ ኃያል ሃገር ናት፡፡
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ (Chinese Export and Import Bank)
ኢትዬጵያ በህወሃት/ ኢህአዲግ መንግስት ከ1991 እኤአ እስከ 2013 እኤአ ባለ 22 ዓመታት ውስጥ 1,550
ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ብቻ ማመንጨ~ ይታወቃል፡፡ በደርግ ዘመን 750 ሜጋዋት ጋር
ሰ>ደመር 2,300 ሜጋዋት ደርfM፡፡ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ ለኢትዬጵያ ዩኤስ 500 ሚሊዩን
ዶለር (9,090,000,000
ቢሊዩን ብር) የብድር ስምምነት አድርጋለች ገንዘቡም ለ15 የልማት
ፖሮጀክቶች ግንባታ ላይ ለማዋል ታቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ የአምስት አመት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን
ዕቅድ መሰረት ለሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ግንባታ፣ ለፈርትላይዘር (ማዳበሪያ) ፋብሪካዎች፣ዩኒቨርሲቲዎች
ግንባታ፣ለ2000ሽህ ኪሎሜትር የባቡር መሥመር ዝርጋታና ለመንገድ ሥራ ግንባታ እንደሚውል
ታውቆል፡፡ ይህ ስምምነት የተፈፀመው ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ቻይናን በጎበኙበት ግዜ ነበር፡፡
በአጠቃላይ ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 4 ቢሊዩን ዶለር( 72,720,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር
በቴሌኮምኒኬሽንና ለመንገዶች መሰረተ ልማት ፖሮጀክቶች ግንባታ ብድሩ እንደሚውል ተገልፆል፡፡
በኢትዬጵያ ውስጥ ከ20,000 በላይ የሚሆኑ ቻይናውያንም በተለያዩ የግንባታ ዘርፎች ውስጥ
ተሰማርተው እንደሚገኙ ታዉቆል፡፡
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የኢትዬጵያ የውጭ ብድር፡የውጭ ብድርና የኢኮኖሚ እድገት በተግባር የተፈተነና ተሞክሮን መሠረት
ያደረገ ሐቅ (External Debt of Ethiopia: An Empirical, Analysis of Debt and Growth) Dr. G.
Ramakrishna ዶ/ር ጂ.ራማክሪሽና፣ በጥናታቸው እንዳሳሰቡት ከሆነ፣ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሃገራት
የውጭ ብድር መጠን ትልቅ ድርሻ አለው፡፡ በዚህ ክልል ያሉ በዙ አገሮች የውጭ ብድር ድርሻ ወደ
ውጭ ሃገር ከሚላኩ ምርቶች (ኤክስፖርት)ከሚያገኙት ገንዘብና ከዓመታዊ አጠቃላይ የሃገር ውስጥ
ምርት ጭምር ሃገራቱ የሚበደሩት ፣የውጭ ብድር ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ይገመታል፡፡ በአፍሪካ
አህጉር የውጭ ብድር ከፍተኛ ጫና ለኢኮኖሚ እድገታቸው እንቅፋት ሆኖል፡፡ በአህጉሪቱ ላለ ለድህነት
ቅነሳና ለመዋቅራዊ ለውጥም ችግር ፈጥሮል፡፡ በአህጉሪቱ የውጭ ብድር ከፍተኛ ጫና የውጭ ንግድ
ለማስፋፋት አልቻሉም፣ሃገራዊ የቁጠባ ባህላቸውን አጥፍቶል፣የውጭ ምንዛሪ ችግር
አስከትሎል፣ምርታማነታቸው ቀንሶል ይላሉ፡፡
‹External debt magnitudes of larger proportion have been very common in Sub-Saharan Africa.
Many countries in this region have been struggling with debt burdens that outweigh their export
earnings, the growth rate and even level of their gross national products. The World Bank (World
Debt Tables, 1987-88, p.xix) reveals that “the external indebtedness of
African countries is an obstacle to the ‘restoration’ of the conditions needed for growth.” The
huge debt burden acts as a threat to the economic performance given the wide spread poverty
and structural rigidities in these countries. sub-Saharan Africa continue to suffer from
unacceptable levels of poverty and heavy external debt burdens (IMF, 2001). Foreign debt burden
is a symptom of serious problems in the economy. An acute foreign debt implies, inter alia that
the country is unable to finance its impost, unable to garner its own savings, has exchange rate
problems, and/or its productivity is low. As a result, some nations have attempted to turn the tide
by restructuring their economies through structural adjustment programs. Unfortu-nately, the
structural adjustment pro-grams they followed have mostly faltered and countries are even more
exposed to huge foreign debts than ever before. Theoretical models on debt and growth have
indicated a positive link between a reasonable amount of debt inflows and economic growth. The
implication of these models is that capital scarce countries benefit in the wake of capital inflows.
However, the literature also links larger inflows of debt leading with lower economic growth. ›

TABLE 1- Annual Growth Rates of Some Macro Variables in Ethiopia, 1970-98 (percent)
በኢትዩጵያ ጥቂት የማክሮ ኢኮኖሚ ዓመታዊ እድገት ተለዋዋጭ የደረጃ መረጃ ከ 1970-98 እኤአ (በመቶኛ)

Year

LongDebt
Interest
Reserves
term
service
payments
(Res)
debt
(DS)
(IP)
(LD)
1970-1975
2.00
13.18
13.18
3.11
11.42
2.75
1976-1991
2.43
13.21
12.17
7.18
6.04
-16.89
1992
11.30
62.80
63.33
-27.52
8.51
60.74
1993
1.57
3.731
3.06
-14.74
-62.07
46.00
1994
5.98
3.58
2.97
15.18
34.09
14.97
1995
10.12
-025
2.10
27.27
30.16
27.85
1996
5.41
0.40
-3.07
55.62
-14.55
-11.19
1997
0.45
-0.03
-0.62
-247.00
-17.02
-46.02
1998
-1.38
2.63
1.95
15.97
6.00
3.46
1992-1998
2.91
10.41
9.96
-25.03
-2.13
13.69
Source: GDP data are from the IMF, International Financial Statistics Year Book, 2000, and the
debt data are from the World Bank, World debt tables and Global Development Finance, various
issues.
Gross
Domestic
product
(GDP)

External
debt
(Debt)
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ከሠንጠረዥ 1- በቀ.ኃ.ሥ ዘመን ከ 1970 እስከ 1975 እኤአ የውጭ ብድር 13.18 ፕርስንት ሲያድግ
እንዲሁም ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ 3.11 ፕርስንት ነበረ፡፡
በደርግ ዘመነ መንግስት ከ1976እስከ 1991እኤአ የውጭ ብድር 13.21 ፕርስንት ሲያድግ እንዲሁም
ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ 7.18 ፕርስንት ከፍ ብሎ ከዚያም እቀነሰና እየጨመረ ሄድ፡፡
በኢህአዲግ ዘመነ መንግስት በ1992 እስከ 1998 እኤአ የኢትዩጵያ የውጭ ብድር 10.41ፕርሰንት አደገ
ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ 25.03 ፕርሰንት ቀንሶል፡፡ ከአጠቃላይ የሃገሪቱ ብድር፣ የረዥም
ግዜ ብድር 95.2 ፕርሰንት ሲሆን የአጭር ግዜ ብድር 4.23 ፕርሰንት ሲሆን የአይኤም ኤፍ ብድር 0.56
ፕርሰንት ድርሻ ነበረው፡፡ በአጠቃላይ ሁኔታውን ከሠንጠረዡ ላይ ማስተዋል ይቻላል፡፡
During the second regime (1976-91), imprudent economic policies led to inefficiencies in
investments. As a consequence external debt increased by 13.21 percent and the debt service by
7.18 percent……. The reform policies had the encouragement and financial support of both the
World Bank and the Interna- tional Monetary Fund. During 1992 to 1998, the foreign debt of
Ethiopia grew by 10.41 percent while the debt service dropped by 25.03 percent. Out of the total
debt during this period, the long- term loan was 95.2 percent, the short-term debt was 4.23
percent and the IMF credit was 0.56 percent 5
TABLE 2: Indicators of Debt in Ethiopia: 1970-1998
በኢትዩጵያ የውጭ ብድር መረጃ ገላጮች ከ1970 -1998 ሁሉም መረጃዎች
Year
Debt/GDP
Debt/Export
DS/Export
IP/Export
IP/GDP
LD/Debt
Res/Debt
1970
9.52
91.35
11.35
3.24
0.338
100.00
42.60
1975
12.91
98.57
7.163
3.152
0.41
100.00
91.57
1980
19.96
135.75
7.414
2.80
0.41
85.07
31.79
1985
38.96
337.9 7
26.94
8.50
0.98
92.35
11.56
1990
54 .99
481.98
34.86
8.71
0.99
95.71
1.69
1991
53.40
635.28
25.41
7.86
10.66
94.99
3.05
1992
169.22
2035.08
23.74
10.24
0 .85
96.38
2.89
1993
157. 70
1887.74
18.48
5. 64
0.47
95.71
5.15
1994
208.56
1787.39
19.89
7.82
0.91
95.11
5.84
1995
175.52
1242.33
19.06
7 .80
1.10
97.39
8.12
1996
168.90
1221.58
42.06
6 .67
0.92
94.12
7.27
1997
158.96
96 8.75
9.62
4.52
0.74
93.57
4.98
Source: World Bank, World Debt Tables and Global Development Finance, various issues
GDP= Gross Domestic product, Debt= External debt, LD= Long-term debt, DS=Debt service, IP= Interest
payments and RES = Reserves.
Debt/GDP) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት፣Debt/Export) = የውጭ ብድር ሲካፈል
ለውጭ ንግድ፣DS/Export = ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣IP/Export = ለብድር የሚከፈል የወለድ
ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣IP/GDP= ለብድር የሚከፈል የወለድ ክፍያሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ
ምርት፣LD/Debt = የረዥም ግዜ ብድር ሲካፈል ለውጭ ብድር፣Res/Debt = ክምችት ሲካፈል ለውጭ ብድር

በኢትዩጵያ የውጭ ብድር ንፅፅር መረጃ ገላጮች ከ1970 -1998 ከሰንጠረዡ 2 ላይ በምናስተውልበት ግዜ
Debt/GDP) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት፣በ1992 እኤአ 169.22 ፕርስንት
የነበረ ሲሆን በ1998 እኤአ 160.34 ፕርስንት ዝቅ ብሎል፡፡ DS/Export = ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ
ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣በ1992 እኤአ 23.74 ፕርስንት ሲሆን በ1998 እኤአ 11.23 ፕርስንት ዝቅ ብሎል፡፡ የዓለም
ባንክ የውጭ ብድር ያለባቸውን ሃገራቶች በሦስት ደረጃዎች መድቦቸዋል ይህም ከፍተኛ ዕዳ፣መሃከለኛ ዕዳና ዝቅተኛ
ዕዳ ያለባቸው ሃገራቶች ተብለው ተፈርጀዋል፡፡
•
ከፍተኛ ዕዳ ያለባቸው ሃገራቶች Debt/GDP) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር
ውስጥ ምርት፣50 ፕርስንትና ከዛ በላይ ሲሆን፣
•
Debt/Export) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣275 ፕርስንትና ከዛ በላይ እንዲሁም
•
DS/Export = ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣30 ፕርስንትና ከዛ በላይ
መሆን ይኖርበታል፡፡
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ምንም እንኮን በኢትዩጵያ DS/Export = ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣ዝቅተኛ
ቢሆንምና በቀጣዩቹ አመታትም እየቀነሰ ቢሄድም፤ ሃገሪቱ በከፍተኛ ዕዳ ተዘፍቃ እንደምትገኝ በ Debt/GDP)
= የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርትና፣በ Debt/Export) = የውጭ ብድር
ሲካፈል ለውጭ ንግድ በኢትዩጵያ የውጭ ብድር ንፅፅር መረጃ ገላጮች ከ1970 -1998 ከሰንጠረዡ ላይ
ሃገሪቱ በከፍተኛ ዕዳ እንዳለች ማስተዋል ይቻላል፡፡

“When we look into the debt ratios, they have presented divergent trends (see Table 2). The
debt/GDP ratio has fallen from 169.22 percent in 1992 to 160.34 percent in 1998. Debt service as a
ratio of exports has declined from 23.74 percent to 11.23 percent during this period. The World
Bank classifies countries on three levels: severely indebted; moderately indebted; and less indebted.
Countries are severely indebt if they have a debt/GDP ratio of 50 percent or more; a debt/export
ratio of 275
percent or more; and a debt service/ export ratio of 30 percent or more. Even though the debt
service/export ratio is low and has declined in the latter years for Ethiopia, the country faces
severe debt/GDP and debt/export ratios “
ዶክተር በፍቃዱ ደግፌ እንደሚሉት ‹‹ የሃገራቶች አመታዊ አጠቃላይ ምርትና የውጭ ምንዛሪ ገቢቸው
ፈጣን እድገት ማሳየት ይኖርበታል፡፡ከሚበደሩት የውጭ ብድር ጋር ስናነፃፅረውና የእዳ ወጥመድን
ለማስወገድ፡፡ አለበለዛ ግን ሃገራት በዕዳ ወጥመድ ውስጥ <እንደ አይጥ> መያዛቸው በእውነት ላይ
የተመሰረተ ሃቅ ነው፡፡ የዓመታዊ አጠቃላይ ብሔራዊ ምርት እድገት የተትረፈረፈ ከሆነና የውጭ ብድር
አነስተኛ ከሆነ የተበደርነውን የውጭ ብድር ኢንቨስት አድርገን ተጨማሪ ገቢ በማግኘት ከፍተኛ የምጣኔ
ሃብት እድገት እናገኛለን፡፡ (As the development efforts in most of the poor countries involve
investments that are greater than their domestic savings, foreign finance in the form of
external debt becomes absolutely necessary. )
እንደ ኢትዩጵያ ያሉ ታዳጊ ሃገራት የዓመታዊ አጠቃላይ ብሔራዊ ምርታቸውንና አገልግሎታቸውን
በውጭ ንግድ ባህር ማዶ ሃገራት ልከው በሚያገኙት የውጭ ምንዛሪ (ዶለር፣ ፓውንድ ወዘተ) ነው
የውጭ ዕዳቸውን ከነወለዱ የሚከፍሉት፡፡ በኢትዩጵያ እነዚህ የኢኮኖሚክስ ህግጋት የአመታዊ
አጠቃላይ ምርትና የውጭ ንግድ አማካኝነት የሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ፈጣን እድገት ያስፈልጋል
የውጭ ብድር ለመበደር የሚለው ተጥሰዋል በዚህም ምክንያት የውጭ ብድር ጫና ከፍተኛ ሆኖል፡፡
ከሠንጠረዡ 3 ላይ ማሳተዋል እንደሚቻለው የረዥም ግዜ ብድር፣ ከአመታዊ አጠቃላይ ምርት 11ግዜት
በፍጥነት እድገት አሳይቶል፡፡ እንዲሁም የረዥም ግዜ ብድር፣ ከውጭ ንግድ 9 ግዜት በፍጥነት እድገት
አሳይቶል፡፡ የነፍስ-ወከፍ ገቢ በ1ፕርሰንት እየቀነሰ እንደመጣ በወታደራዊው መንግስት ዘመን ይታያል፡፡
በኢህአዲግ ዘመንም የረዥም ግዜ ብድር፣ከአመታዊ አጠቃላይ ምርትና ከውጭ ንግድ በብዙ ግዜት
በፍጥነት እድገት አሳይቶል፡፡

It has become an established truism that countries’ GDP and foreign exchange earnings
would need to grow at rates faster than the rates of growth of external debt if they are to
avoid falling into the debt trap. Real GDP growth in excess of external debt means that the
debt will be retired from the extra income generated by higher growth. An additional
requirement for countries such as Ethiopia, whose currencies are inconvertible, is the need
to convert the growing domestic goods and services to foreign exchange through increased
export of goods and services to pay the debt. In Ethiopia’s recent history, these two
requirements were consistently violated, and the result was the excruciating debt
burden. As shown in table 3, long-term debt increased 11 times faster than real GDP
growth , and 9 times faster than export growth , while per capita income fell by

more than 1% per year during the tenure of the military regime. Among the factors
that gave rise to such inordinate and symmetrical growth were inappropriate
policies and the wrong use of the resources so mobilized (Befekadu 1992).
Table 3- Growth rates of GDP, Exports, debt and population,1974-1999
Period
GDP
Export
Long Term
Population
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Debt
20.5
2.1

1975-1991
1.9
2.8
3.1
1992-1999
4.3
8.4
2.9
Source: Author’s calculations (Ethiopia’s external debt: The Impact and the Way Forward*

Befekadu Degefe Canadian Journal of Development Studies,)

Conclusion
This study presented the external debt scenario of Ethiopia over its three economic regimes with
a special reference to its economic reform period. The study also confirmed the debt- growth
linkage in Ethiopia. The trends in foreign debt across various regimes indicate that Ethiopia has
been a severely indebted country and continues to be so even after the economic reforms in the
1990s.
•
It has been experiencing a steady increase in its debt/GDP ratio, which became more
than its GDP since 1992.
•
The Debt /exports ratio rose to more than 100 percent in the 1980s and remained at
a very high level in the 1990s. This has pushed the country into severe debt service
difficulties. Despite rescheduling and other policy measures, the country has not been
able to meet its debt service obligations. Debt arrears have increased thereby
increasing Ethiopia’s debt burden. The evidence supports debt over- hang hypothesis
for Ethiopia as the country is on the wrong side of the debt Laffer curve. The model
used by the study indicates negative and non-linear relation between debt and
growth.
•
The evidence also shows that fiscal balance, investments, and openness have
influenced economic growth negatively (the exception being agriculture). These
results support the cases for more debt relief and fiscal consolidation and efficient
investment utilizations for Ethiopia.
•
However, the evidence provided by the model needs to be strengthened by including
other growth determining fundamentals such as political instability, policy
framework, governance and on the external front, terms of trade, etc. This demands
comparable and consistent long period data sets, which are a major problem in
Ethiopia
ለማጠቃለል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP)
10,534.61 ቢሊዬን ብር (1991)፣ 11,798.79 ቢሊዬን ብር(1992)፣
11,999.25 ቢሊዬን ብር(1993)፣ 12,644.35 ቢሊዬን ብር (1994)፣
13,987.08 ቢሊዬን ብር (1995)፣ 14,640.27ቢሊዬን ብር (1996)፣
14,429.10ቢሊዬን ብር (1997)፣ 15,294.10ቢሊዬን ብር (1998)፣
16,112.34ቢሊዬን ብር (1999)፣ 17,357.70ቢሊዬን ብር (2000)፣
17,572.80ቢሊዬን ብር (2001)፣ 16,883.10ቢሊዬን ብር (2002)፣
18,818.20ቢሊዬን ብር (2003)፣ 20,732.70ቢሊዬን ብር (2004)፣
በ2010 እኤአ ($26.6) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር እስከ፤ በ2011 እኤአ ($30.2)፤ በ2013 እኤአ ($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
እንደደረሰ ከጥናት ተረጋግጦል፡፡ የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) አነስተኛ መሆን ምክንያት
የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት፣ በተቆለለ የውጭ ብድር ክምችትና የእዳ ክፍያ ምክንያት በረጅም ግዜያት ውስጥ
እንደሚናጋና እንደሚጎዳ ያስገነዝባል፡፡

የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ
ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ
የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር
ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ
ብሎል፡፡በ2011እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 7.102 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 23.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2012እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር
12 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) --% እጅ
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ይይዝ ነበር፡፡ 2013እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP) 35% እጅ ይይዝ ነበር፡፡

የሚዲያ ጭማቂ
•

•

•

•
•

•
•

•
•

March 19/2014 the (Ethiopian Herald) Ethiopia plans to build new airport with the use
of a 225-million USD loan from the export-Import Bank of China (China Exim) China
Commmunication Construction Company (CCCC) will carry out the work, which will
include the expansion of the main passengers’terminal and construction of a modern
VIP terminal.The previous airport expansion project was undertaken at a total cost of
1.2 billion birr.
World Ban provides 6.2 bln.birr loan:-The ministry of finance and economic
development and the world bank signed an agreement providing for 6.2 billion birr
loan to finance the 258 kms Nekemte- bure road upgrading project and assist in
Ethiopia road authority institutional capacity building.Since the launching of the
program, the bank has provided 1.70 billion USD for upgrading and expansion of 3,725
kms of road network which constitutes about six percent of the country’s classified
road network.
ሚያዝያ 29 ቀን 2006 እንደ ኢትዬጵያዊያን አቆጣጠር (በ2014 እኤአ) ‹‹የቻይና ኢትዬጵያ ጠቅላይ
ሚኒስትሮች ሊ ኢቺያንግ ና ኃይለ ማርያም ደሣለኝ የተመራው የሁለቱ አገሮች ከፍተኛ የመንግስትና
የቢዝነስ አመራሮች ለኢትዩ-ጂቡቲ የባቡር መስመር ሐዲድ ዝርጋታ የሚውለውን ሦስት ቢሊዩን ዶላር
ቻይና ብድሩን ለመልቀቅ ተስማምታለች፡፡ እንዲሁም ለአዲስ አበባ ቀላል የባቡር ሐዲድ መስመር
ዝርጋታ፣ ከድሬዳዋ ወደ ደወሌ(ጂቡቲ ጠረፍ) ለሚገነባው መንገድ፣ ለወልቃይት የስካር ፋብሪካ
ግንባታ የብድር ስምምነት ተደርጎል፡፡ተጨማሪ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመገንባት
የሚውል ከወለድ ነፃ የሆነ ብድር በተመለከተም ስምምነት ተደርሶል፡፡
In 2012 China Civil Engineering Construction Corp.and China Railway Group Ltd. are
working on sections of the 656 kilometer trade route connecting Addis Ababa to
Djibouti at a cost of over 1 billion USD each.
ለአዲስ አበባ ቀላል የከተማ ባቡር ፕሮጀክት 34 ኪሎ ሜትር ሲሸፍን፤ ከአዲስ አበባ ምስራቅ ወደ
ምዕራብ እንዲሁም ከሰሜን ወደ ደቡብ የባቡር ሐዲድ መስመር በመዘርጋት ነው፡፡ አጠቃላይ
የፕሮጀክቱ ወጪ 475 ሚሊዩን ዶላር እንደሚሆን ይገመታል፤ከጠቅላላው የፕሮጀክቱ ወጪ 85 በመቶ
የተገኘው ከቻይና መንግስት በብድር ነው፡፡
Until 2015 Ethiopia is building 4,744 kilometers of electrified railway lines at a cost of
5.9 billion USD 110.8 billion birr/ to satisfy transport demands in the country.
ግንቦት 2006 እኢአ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በ2004 ዓ/ም የተጀመረው የሰበታ ደወሌ
አካል የሆነው አንደኛው ከሰበታ መኢሶ፤ሁለተኛው ከመኢሶ እስከ ደወሌ የባቡር መስመር ዝርጋታ
ሃዲድ በማንጠፍ ስራው ተጀምሮል፡፡ከመኦሶ በድሬዳዋ አድርጎ ወደ ደወሌ የሚዘረጋው 339 ኪ/ሜ
ርዝመት ያለው ይህ የባቡር መስመር ፕሮጀክት በአራት ቢሊዩን ዶላር ወጭ በመካሄድ ላይ ሲሆን
፤በጠቅላላው 740ኪ/ሜ ይሸፍናል፡፡በ2008 አ/ም ይጠናቀቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት 37 በመቶ
ደርሶል፡፤ሥራ ተቆራጩ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጁ ዩ
ዋን ሊ ባቡሮቹ፤ ፉርጎዎቹና የሲጊናል ሲስተሞች በቻይና ደረጃ መፈብረካቸውን አስታውቀዋል፡፡
የመቀሌ ወልዲያና የአዋሽ ወልዲያ የባቡር መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ
ይገኛል፡፡
ከአዲስ አበባ አዳማ(ናዝሬት)የተገነባው 84.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ይህ የፍጥነት መንገድ ስፋቱ 31
ሜትር ሲሆን፣ በአንድ ጉዜ በቀኝና በግራ በኩል ስድስት ተሸከርካሪዎችን የማስተላለፍ አቅም
አለው፡፡አጠቃላይ የግንባታው ወጪ 11.2 ቢሊዩን ብር መሆኑን፣ከዚህ ውስጥ 57 በመቶው የተሸፈነው
ከቻይና ኤግዚም ባንክ በተገኘ ብድር ሲሆን ፣ቀሪው 43 በመቶ ደግሞ በኢትዬጵያ መንግስት መሸፈኑ
በምረቃው ወቅት ተገልፆል፡፡የመንገዱ ግንባታ ያከናወነው የቻይና ኮሙኒኬሽን ካምፓኒ () የተሰኘ
የኮንስትራክሽን ድርጅት ሲሆን፤የማማከርና የቁጥጥር ሥራውን ደግሞ ቤጂንግ ኤክስፕሬስ ዌይ
ሱፐርቪዝን የተባለው አማካሪ ድርጅት አከናውኖል፡፡
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The republic of china granted 1.5 billion RMB For China's yuan, or renminbi (RMB), in
soft loan to assist in the expansion of Ethiopia’s airport facilities. China has also offered
100 million RMB grant to Ethiopia during talks with to Deputy Prim Minister Demeke
Mekonnen and Chinese Vice Prime Minister Liu-Yandong further enhance people-to
people and party-to-party relations as well as social, education and economy
cooperation between the two sister countries.( 26 November 2013 Ethiopian Herald)
"Africa should not be a net exporter of primary commodities and net importer of
capital goods whether from China or elsewhere … China has both the responsibility and
the incentive, as it has already begun to do, to turn Africa's resource curse into a
blessing that will further enhance the mutual interest of both partners."
China pledged 50,000 USD for Meles Zenawe foundation(15 sep 2013 Ethiopian Herald)
Development Bank of Ethiopia (DBE) and China Development Bank Corporation (CDB)
sign a loan agreement to finance SMEs in Ethiopia On January 11, 2013, the
Development Bank of Ethiopia (DBE) signed a loan agreement with China Development
Bank Corporation for US$ 25 million to finance small and medium enterprise projects.
The total term of the agreement is 10 years, including a 3-year grace period.
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ምዕራፍ {36}
‹‹ ድመቲቱ ጥቁር ሆነች ነጭ ግድ የለም፣ ዓይጥ እስከያዘች ድረስ! ››

‹‹It doesn't matter if a cat is black or white, so long as it catches mice.››Deng Xiaoping
Quotes
የኢትዬጵያ የውጪ ብድር ክምችት፣ ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011 እኤአ 19.9
በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 27 በመቶ ነበር፡፡ የመንግሥታዊ ልማት ዘርፎች ብድር ከብሄራዊ
አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011እኤአ 20.9 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014
በ
እኤአ 42.0 በመቶ
ሆኖል፡፡ በ2016/17 እኤአ የህወሓት መንግስትና ብሄራዊ ባንክ ባለሞሎች የሃገሪቱን ልትወጣ
በማትችለው የውጪ ብድር ክምችት ከተው ኢኮኖሚውን አዘቅት እንደሚከቱት አጥኝዎች ተንብየዋል፡፡
ለዚህም ግልፅ ማሽረጃ የ2009 ዓ/ም ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣
የውጪ ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት በቀጣይነት ተከስቶል፡፡
በ2008ዓ/ም የውጭ ዕዳ ክፍያ አንድ ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡ የወለድ ክፍያው በዓመት
ከ350 ሚሊዩን ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ በ2009ዓ/ም የውጭ ዕዳና የወለድ ክፍያ 1.5 ቢሊዩን ዶላር
ለመክፈል ተገዶል፡፡ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 40 እስከ 50 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲገመት ይህውም
ከአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($69) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP
GDP) 58% እጅ ይይዛል፡፡
ወያኔ ሃገሪቱን በእዳ ወጥመድ ውስጥ ከቶ ገንዘቡን ዘርፎል፣ አሽሽቶል፡፡
‹‹የኢትዮጵያ የዕዳ መጠን እየጨመረ ነው›› ግንቦት 2 ቀን 2010ዓ/ም (ቢቢሲ አማርኛ ዜና ሜይ 10 ቀን
2018ዕኤአ)
አለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም አይ ኤም ኤፍ ባወጣው የአፍሪካ ሃገራት ምጣኔ ሀብታዊ ዘገባ፤ የኢትጵያ
የእዳ ጫና መጠን ከአጠቃላይ የሃገር ውስጥ ምርት 56.2 በመቶ ድርሻ እንደሚይዝ ገለፀ፡፡ ባሳለፍንው
አመት የ10.9 በመቶ እድገት ያስመዘገበችው ሃገር ይህን ያክል ዕዳ መሸከሞ አስጊ የሚባል ደረጃ ላይ
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እንደሆነች ያሳያል ብሎል መግለጫው፡፡ ከሳህራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሃገራት በፍጥነት በማደግ ላይ
የሚገኘውን ምጣኔ ሃብታቸውን ለማሥቀጠል ሲሉ ከፍተኛ የሆነ ዕዳ ውስጥ እየገቡ እንደሆነ በየዓመቱ
የሚወጣው ዘገባ ያትታል፡፡ 40 በመቶ የሚሆኑት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪካ ሃገራት ከፍተኛ የሚባል
የዕዳ መጠን አስመዝግበዋል፤ ወይም ወደዚያ እየተጠጉ ነው የሚለው ዘገባው እነዚህ ሃገራት በቅርብ ጊዜ
ውስጥ የማይወጡት ችግር ይገጥማቸዋል ሲል ይተነብያል፡፡ ኢትዮጵያ እና ዛምቢያ ከአጠቃላይ ሃገራዊ
ምርታቸው ጋር ያተመጣጠነ ዕዳ እያስመዘገቡ መሆኑን የዓለም አቀፍ ተቆም ጥናት ያሳያል፡፡ በ2016
የኢትዮጵያ ዕዳ መጠን ከሃገራዊ አጠቃላይ ምርቶ 55 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2017 ደግሞ ቀላል የማይባል
ለውጥ በማሳየት ወደ 56 በመቶ አድጎል፡፡ ኢትዮጵያን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሃገራት አሁንም
የመሠረተ ልማት ሥራዎቻቸውን ለማስቀጠልና ማህበራዊ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወደ ብድር መግባታቸው
አይቀርም የሚለው ዘገባው ቀጣይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ካለባቸው ግን የብድር መጠናቸውን
መቀነስ ግድ ይላል፡፡ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ መንግሥት None concessional loan ብቻ እስከ 400
ሚሊዮን ዶላር በታች እንዲበደሩ ማስጠንቀቂያ ሠጥተዋል፡፡ ሃገሪቱ ባለባት ብድርና የእዳ ጫና ምክንያት
የኢትዮ ቴሌኮም፣የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫዎ እና የባህር ትራንስፖርትና
ሎጂስቲክድርጅት፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ፣ የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን፣የኢንዱስትሪ
ፓርኮች፣ የሆቴል ለቻይና መንግሥትና የወያኔ ኢፈርትና ሌሎች አበዳሪ ድርጅቶች በፕራይቬታይዤሽን
ተሸተው እዳችንን እንድንከፍል መንግሥት ተስማምቶል፡፡ የግሪክ መንግስት በብድር ጫና ምክንያት
የባህር ወደቦቹን ለቻይና፣ ኤፖርቶቹን ለጀርመን፣ ባቡሩን ለጣሊያን መንግሥት ሸጦል፡፡
የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ፣ እልም አለ ባቡሩ፣ ቻይና ይዞት በሙሉ! ጭንቅላቱን መሸከም
የማይችል ፖለቲከኛ፣ በእናንተ ጭንቅላት የተመራ አገር! መንግሥት የአንበሳውን ድርሻ ሌላውን
በአክሲዮን ወደ ግል ዘርፍ ይዛወራል ይሉናል፡፡ ሃቁ ግን በብድርና በእዳ ጫና ወለድ መክፈል ባለመቻል
ተሸጦል፡ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ ከ400 ሚሊዮን ዶላር በታች ነን ኮንሽናል ሎን ብቻ እንድትበደር
ቅጭን ትእዛዝ ሰጥቶል፡፡
‹‹የኢትዮ ቴሌኮም፣የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫዎ እና የባህር ትራንስፖርትና
ሎጂስቲክድርጅት፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ፣ የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን፣የኢንዱስትሪ
ፓርኮች፣ የሆቴልና የተለያዮ የማኑፋክቸሪንግ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ትልቁን የአክሲዮን
ድርሻ መንግስት ይዞ ቀሪው በአክሲዮን ሽያጭ ወደ ግል ዘርፍ ለሃገር ውስጥ እና ለውጭ ባለሃብቶች
እንዲተላለፍ ተወሰነ፡፡›› 23 ግንቦት 2010ዓ/ም የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ፡፡ ኃብቱ
የጥቁር(የኢትዮጵያ ) ሆነ የቢጫ (የቻይና )ግድ የለም፣ እስከተጠቀማሁበት ድረስ!!!
{1} አየር መንገድ፣ (5.6 ቢሊዮን ዶላር) ለቻይና የወያኔ ኢፈርት/ጎሽ ድርጅቶች ይሸጣል፣
2} ኢትዮጵያ ቴሌኮምኒኬሽን፣ (4.8 ቢሊዮን ዶላር) ለቻይና የወያኔ ኢፈርት ድርጅቶች ይሸጣል፣
{3} የኢትዮጵያ መብራት ኃይል፣(5.4 ቢሊዮን ዶላር) ለቻይና ለ50 አመት ይሸጣል፣
{4} ኢንዱስትሪያል ፓርኮ (10 ቢሊዮን ዶላር) ለቻይና የወያኔ ኢፈርት ድርጅቶች ይሸጣል፣
{5} የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን (5.5 ቢሊዮን ዶላር) የወያኔ ኢፈርት ድርጅቶች ይሸጣል፣
{6} የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን (5.9 ቢሊዮን ዶላር) ለቻይና ለ50 አመት ይሸጣል፣
{7} የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት (301.5 ሚሊዩን ዶላር) ለቻይና፣ የወያኔ ኢፈርት/ኤክስፕሬስ
ትራንዚት ሰርቪስ ካንፓኒ ይሸጣል፣
{8} የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ (300 ሚሊዩን ዶለር) ተበድረዋል፡፡ የወያኔ ኢፈርት/ወጋገን ባንክ ይሸጣል፣
የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግሥት በሃያ ሰባት ዓመታት ውስጥ ሃገሪቱን በብድርና በእዳ ጫና ከተው
ኃብቱን ዘርፈውና አሽሽተው በኢኮኖሚ በሁለት አሃዝ አድገናል ተመንድገናል ይሉናል፡፡ ዘራፊዎቹ
የወያኔ ኢፈርትና ሜቴክ ድርጅቶች ንብረቶች መጀመሪያ በአክሲዮን ለህዝብ ይሸጡ!!! ኢፈርት 57
ቢሊዮን ብር ያለው ድርጅት እንደሆነ አስታውቆል ድርጅቶቹን ይገዛል፡፡ ወያኔ በብድርና የእዳ ጫና
ምክንያት ፕራይቬታይዝ አደረግሁ አለ እንጂ የተበደረውን የብድር ወለድ እንኮ መክፈል ስለተሳነው
ድርጅቶቹን ለአበዳሪዎቹ እንዲሸጥ የተደረገው ሃቁ እንደ ውስጥ አዋቂዎቹ ይሄ ነው፡፡ የዓለም ባንክ
ኢትዮጵያ መንግሥት None concessional loan ብቻ እስከ 400 ሚሊዮን ዶላር በታች እንዲበደሩ
ማስጠንቀቂያ ሠጥተዋል፡፡
የቻይና መንግስት ለኢትዬጵያ 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር አበድሮል የዛሬ ስምንት ካዛ በሆላ ወያኔ
የተበደረው የትየለሌ ነው፣ የተዘረፈው እኮ የብድር ገንዘብ ነው፡፡ በአዲስ አበባና ክልል ከተሞች
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የሚገነቡት ፎቆች ከህዝብ በተዘረፉ ፕሮጀክቶች ኃብት ነው፡፡ የወያኔ መንግሥት ሙሰኛችንና ሌቦችን
ኃብትና ንብረት ወርሶ ሲያስከፍል አይታይም፡፡ የሙስና ቀይ መብራት ተጥሶ ሌቦቹ ተለቀዋል፡፡ ከሳውዲ
አረቢያ ንጉስ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከሙሰኞች አስመልሶል፣ አላሙዲን በሳውዲ ስታር የ4 ቢሊዮን
ዶላር ሌብነት ዘብጥያ ወርደዋል፡፡ የህዝብ ሃብት ከሆኑ በብድር ከሚሠሩ ፕሮጀክቶች የተዘረፈ ሃብትና
ንብረት ሳይመለስ በሃገሪቱ ፍትህ አይሰፍንም፡፡ ወያኔ የሙስናና ሌብነት ሮል ሞዴል በመሆን በትውልድ
ይታወቃል፤ ዓየር መንገዳችንን፣ቴሌን፣ ባቡሩን ወዘተ የሃገሪቱ መታወቂያችንን አሳጣን፡፡ የሃገረ ግሪክ
ወደቦን ቻይና ገዝቶታል፡፡ በዲሴንበር 6/2011እኤአ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ (Chinese Export and Import Bank) በኩል የቻይና መንግስት
ለኢትዬጵያ መንግስት 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ በግዜው ገልጸዋል፡፡
ብድሩ ለናሙና ያህል ለመግለፅ፡-የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና
ልማታ ባንክ (China Development Bank Corp.) ጋር ተፈራረመ፡፡ ባንኩ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ
መንግስታዊ ንብረት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በብድሩ ሁለት ትልልቅ
የስካóY ድፍድፍ ማጣሪያዎች ፋብሪካዎች ይገነባል፡፡ አንዱ ፋብሪካ በደቡብ ኢትዬጵያ ኦሞ ዞን ውስጥ
የሚገነባ ሲሆን ሁለተኛው ፋብሪካ በሰሜን ምዕራብ አፋር ክልል ውስጥ በሜታል ኢንጂነሪንግ
ኮርፖሬሽን ኢትዬጵያዊ መንግስታዊ ድርጁትና በቻይና ኮምፕላንት ግሩፖ ኢንክ (China Complant
Group Inc) የሚገነባ ሲሆን ምርቱን በ2025 እኤአ አስር እጥፍ ለማድረግ ታቅዶል ነበር፡፡የኢትዬጵያ
ስኮር ኮርፖሬሽን የወንጂ ሸዋ ፣የመተሃና የፊንጫ ስኮር ፋብሪካዎችን ጠቅልሎ በመያዝ በበላይነት
እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ኮርፖሬሽኩ በደቡብ ክልል ሰባት፣ በአማራ ክልል ሦስት፣ እንዲሁም በትግራይ
ክልል አንድ (የአፋር ክልልን መሬት ወደ ትግራይ ክልል በመከለል የተወሰደ መሆኑን ልብ ይሎል)
ፋብሪካን ጨምሮ በድምሩ 12 አዳዲስ ስኮር ፋብሪካዎችን የክልሎችን መሬት በፌዴራል መንግስት ስም
በመንጠቅ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡አስራ ሁለት የሸንካራ አገዳ እርሻና ፋብሪካዎች በመገንባት የስኮር
ምርትን አሁን ካለው ምርት 265000 ሽህ ሜትሪክ ቶን ወደ 2.3 ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን ከፍ በማድረግ
ወደ ውጭ ሃገራት በተለይ ለአፍሪካ ቀንድ አገራት ለመላክ ሲሆን አገሪቶን በ2025 በዓለም ካሉት አስር
የስኮር ላኪ አገሮች ጎራ ለማስገባት በሚል የፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ተወጥኖል፡፡ የኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን
አጠቃላይ የግንባታ ስራ ወጭ 100 ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር) እንደሚሆን ሲገመት
ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡፡ የኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል
ትንዳሆ 30 በመቶ ምርት በማምረት ላይ ሲገኝ በአሁኑ ግዜ በ394 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከህንድ
አስመጭና ላኪ ባንክ(Export-Import Bank of India) በተገኘ ብድር የፋብሪካው ግንባታ ሥራ በህንድ
(India’s Overseas Infrastructure Alliance) በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡የኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን
በጥናት ላይ የተመሰረተ ሥራ እንደማይሰራ በምሁራኖች ዘንድ ይታወቃል፡፡ የምስራቅና ምዕራብ አፍሪካ
የንግድና ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ) ለኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን 25 ሚሊን ዩኤስ ዶለር ብድር
ለመስጠት ስምምነታ ላይ ተደርሶል፡፡ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese
Export and Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር
ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ(
Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
Meles on the occasion lauded the Chinese government and the banks for their
contribution towards success of Ethiopia’s development endeavours. The Premier also
said the relation between the two countries is laid on firm foundation and expressed
Ethiopian government’s commitment to further work in collaboration with China.
Zhu Hongjie on his part said the bank will further strengthen existing relation with
Ethiopia as the country has registered sustainable growth during the last eight years.
The bank has provided 11.4 billion USD loan for implementation of various development
projects in Ethiopia, he said.
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የኢትዬጵያ የስሊጥ ምርት ኢትዬጵያ ቻይና የሠራችላትን የመሠረተ ልማት ዕዳ ለመክፈል አጠቃላይ
የስሊጥ ምርቷን ወደ ቻይና ተጭኖ እንደሚላክ ታወቀ፡፡ በ2002 እኤአ ኢትዬጵያ 38000 ሜትሪክ ቶን
ሰሊጥ በማምረት ትታወቅ ነበር፡፡ በተባበሩት መንግስተሰት የምግብና የእርሻ ድርጅት ጥናት መሰረት
በ2011 እኤአ 320000 ሜትሪክ ቶን ሰሊጥ በማምረት ከአፍሪካ በምርት ትልቁን ድርሻ ስትይዝ ከዓለም
ደግሞ አራተኛ ሰሊጥ አምራች አገር ለመሆን በቅታለች፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና ደግሞ ከሰሊጥ
ላኪ አገርነት ኢትዬጵያ ሰሊጥ ወደ ቻይና በማስገባት ትታወቅ ጀመር፡፡ የሰሊጥ ምርት ለዳቦ፣ ለቅመማ
ቅመም ማጣፈጫነት፣ ተጨምቆ ወደ ዘይት ምርትነት እንዲሁም ለዶሮ እርባታ ከፍተኛ የፕሮቲን ገንቢ
ግብአትነት በማገልገል ይታወቃል፡፡ ለኢትዬጵያ ቻይና የፍብሪካዎች ምርቶች ወደ ሃገር ውስጥ
መግባት፣የብድር አገልግሎት መመቻቸትና አዳዲስ የመሠረተ ልማት ግንባታ ስራ አወዳጅቷቸዋል፡፡
የቻይና ልማት ባንክ 25 ሚሊዩን ዶለር ብድር ለእርሻው ዘርፍ ኢንተርፕራይዝ ሰጥተዋል፡፡እንዲሁም
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 3.3 ቢሊዩን ዶለር ብድር ከኢትዬጵያ ወደ ጅቡቲ ነጋድ ወደብ ለሚዘረጋ
የባቡር ሐዲድ መስመር ዝርጋታ ሰጥታለች፡፡ በ2011 እኤአ ኦክስፋም ጥናት መሠረት ከሆነ በኢትዬጵያ
600 000 አነስተኛ መሬት ያላቸው ገበሬዎች ሰሊጥ በማምረት ይተዳደራሉ፣ትንሽ መሬት፣የዘር
ችግር፣ጥራት አልባ ምርትና በብድር አቅርቦት እጦት እንደሚቸገሩ ይታወቃል፡፡ ታዲያ በኢትዬጵያ
ንግድ ባንክ የሰሊጥ ምርት ተሰብስቦ ወደ ቻይና መላክ የአነስተኛ ገበሬዎችን የገቢ ምንጭ በመቀነስና
ገበሬዎች ለማምረት ይበረታታሉ ለማለት አያስደፍርም፡፡ እንደ ደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ዘመን ገበሬዎች
ለእርሻ ሰብል ገበያ ድርጅት (እሰገድ) ምርታቸውን ማስረከብ ይጠበቅባቸው ነበር፡፡ ድመቲቱ ጥቁር
ትሁን ነጭ ግድ የለም፣ ዓይጥ እስከያዘች ድረስ! In return, Ethiopia has effectively been using
sesame seeds to repay Chinese loans. Foreign currency earned by selling sesame is
passed over to the state-owned Commercial Bank of Ethiopia and used to secure and
repay loans provided by China, according to Deborah Bräutigam, senior research fellow
at the International Food Policy Research Institute. The relationship is likely to have
started in 2005-06 as a shortage of sesame seeds in China and a favourable tariff policy
(set by China) kickstarted the rise in Ethiopian exports, which are regulated largely by
the state-owned Ethiopian commodities exchange. Bräutigam says China is unlikely to
have stipulated that Ethiopia export its sesame, which is now its second most valuable
export after coffee. "The 'guaranteed supply' of whatever export is already going to
China is simply the mechanism for ensuring repayment of the loan," she says. The
Government of Ethiopia is planning Potashe mining as acollatoral for repayment of the
Chinese loans.
ኢህአዲግ መንግስት ከ2005 እኤአ ጀምሮ የሰሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ ኢትዬጵያ የተበደረችውን
ዕዳ በመክፈል ላይ ትገኛለች፡፡ በ2006 እኤአ የቻይና ዜድቲኢ(ZTE) ካንፓኒና የኢትዬጵያ
ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ1.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ የንግዱ ስምምነት በኢትዬጵያ ኮሞዲቲ ኤክስቼንግ
ተከናውኖል፡፡ ከሠሊጥ ምርት ሺያጭ የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ ገቢ በኢትዬጵያ ንግድ ባንክ በኩል
ተሰባስቦ የቻይና መንግስት ዕዳን ለመክፈል ይውላል፡፡ ቻይና የኢትዬጵያን ሠሊጥ ወደ ሃገሮ በማስገባት
ከዓለም ትልቆ ሃገር ለመሆን ችላለች፡፡ Ethiopia’s ruling People’s Revolutionary Democratic
Front (EPRDF) similarly exploits Chinese demand for biofuels to boost exports and
buttress its statist agenda. Since 2005, the regime has relied on sesame exports to repay
Chinese loans. A portion of the 2006 $1.5 billion credit signed between China’s ZTE and
Ethiopia’s Telecommunications Corporation (now Ethio Telecom) provided for
repayment in sesame seeds, with the terms of trade set by the Ethiopian Commodity
Exchange. Foreign currency earned through the sales is appropriated by Ethiopia’s stateowned Commercial Bank and used to fund Chinese projects in what effectively amounts
to a revolving credit facility. China today is the world’s largest net importer of Ethiopian
sesame.
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ለማጠቃለል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) አነስተኛ መሆን ምክንያት የሃገሪቱ
የኢኮኖሚ እድገት፣ በተቆለለ የውጭ ብድር ክምችትና የእዳ ክፍያ ምክንያት በረጅም ግዜያት ውስጥ
እንደሚናጋ ይጠበቃል፡፡ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ
ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም
አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30 1999 ይሄ አሃዝ
10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡በ2011እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 7.102 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር
የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 23.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡
2012እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 12 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) --% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2013እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
(GDP) 35% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2016/17እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 40 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር
ሲገመት ይህውም ከአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($69) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP) 58%
እጅ ይይዛል፡፡ እንደ ዶክተር ሰዒድ ኑሩ ገለፃ ‹‹የውጭ ምንዛሪ የሚገኙባቸው የታወቁ ናቸው፡፡
የመጀመሪያው ከኤክስፖርት፣ከውጭ በዕርዳታና ለብድር፣ በውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚልኩት ነው፡፡
ከእነዚህ ውስጥ በእጃችን ላይ ያለው ኤክስፖርት ነው፡፡ ኤክስፖርት ደግሞ ያለው አፈጻጸም ደካማ
ነው፡፡ የውጭ ዕርዳታ እየቀነሰ ነው፡፡ ለምግብ እርዳታ እንኮ እየቀነሰ ነው፡፡ ብድር አስቸጋሪ ነው፡፡
የውጭ ብድር የሚመሠረተው በኤክስፖርት አፈፃፀም ጥንካሬ ነው፡፡ የአበዳሪዎች ዋነኛው ጥያቄ መክፈል
ይችላሉ ወይ ነው፡፡ እንዲህ ከሆነ የበጀት ጉድለት ባይኖር እንኮን በጀቱ በአገር ውስጥ ቢሸፈን እንኮ፣
ይሄን 320.8 ቢሊዩን ብር እዚሁ ብንሸፍን በብር አሁን ባለንበት ሁኔታ ትራንስፎርሜሽኑ ያቀደቸውን
ከማሳካት አንፃር የውጭ ምንዛሪ የግድ ነው፡፡ ስለዚህ ትርጉም ባለውና ከአጠቃላይ በጀቱ ውስጥ ጎላ ባለ
ደረጃ በውጭ ምንዛሪ መገኘት አለበት፡፡››ይላሉ፡፡ ለዚህ ነው ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን
እቅድ ሃገሪቱን በብድር መቀመቅ ውስጥ ከቶት ለሽያጭ ያበቃት፡፡
{1} የቻይና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ቻይና በቀጥታ ኢንቨስትመንት በማድረግ ከ2012 እስከ
2013እኤአ በኢትዮጵያ ውስጥ 155 ፕሮጀክቶች የነበሩ ሲሆን ካፒታላውም 358,642,000 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር መሆኑን ጥናቱ ያረጋግጣል፡፡ በ2013 እኤአ፤በአፍሪካና በቻይና መካከል 210.2 ቢሊዩን
ዶላር ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ ተካሂዶል፡፡ከዚህ ውስጥ ቻይና ወደ አፍሪካ አገራት የምትልካቸው
ሸቀጦች ዋጋ ከ117 ቢሊዩን ዶላር በላይ ናቸው፡፡ ኢትዩጵያ በአፍሪካ 21ኛዋ የቻይና የንግድ መዳረሻ
ስትሆን በአሁኑ ወቅት ሁለቱ አገራት ዓመታዊ የንግድ ልውውጥ 2.2 ቢሊዩን ዶላር መድረሱ
ታውቆል፡፡የባህር ማዶ፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዬጵያ ከአፍሪካ አገራቶች ጋር ሲወዳደር
በጣም አነስተኛ መሆኑን መሳተዋል ይቻላል፡፡‹‹የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በኢትዩጵያና በአፍሪካ
ኢኮኖሚ›› (Foreign Direct Investment (FDI) in the Ethiopian/African Economy) በሚል
ርዕስ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት መምህር ከአለማሁ ገዳ
ag112526@gmail.com: www.alemayehu.com, በማርች 25ቀን 2016 እኤአ፣በጊዬን ሆቴል ባቀረቡት
ጥናታዊ ፁሁፍ መሠረት የቻይና ፋይናንሲንግ በኢትዩጵያ ከቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በተጨማሪ በዋና
ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በመንገድ ሥራዎችና በባቡር ግንባታ ዝቅተኛ የጨረታ ዋጋ በማቅረብ 10
የቻይና ኩባንያዎች በበላይነት ይቆጣጠራሉ፡፡የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት በፋይናንስ ማመቻቸትና
በዝቅተኛ የጨረታ ዋጋ ያቀርባሉ፡፡ እንዲሁም በቴሌኮምኒኬሽን ፕሮጀክቶች በፋይናንስ ማመቻቸት
በመሳሰሉት ፕሮጀክቶች የቻይና መንግስትና ኩባኝያዎች በስፋት ይሳተፋሉ፡፡ ሲጠቀሱ የኢትዩጵያ
መንግስት ኢንቨስትመንት ወጪ እንጂ የቻይና ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አይደለም፡፡
እንደ ቻይና ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ምንጭ በ2016 እኤአ መሠረት፡- የቻይና ኢንቨስትመንትና
የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል በኢትዩጵያ ከ2005 እስከ 2016 እኤአ 17.6 ቢሊዩን ዶላር
ይገመታል፡፡በ2013 እስከ 2015 እኤአ የቻይና ኢንቨስትመንትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ኮንትራት ውል
በኢትዩጵያ 7.39 ቢሊዩን ዶላር ሲገመት በአንጻሩ የቻይና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በኢትዩጵያ
122 ሚሊዩን ዶላር በ2012 እኤአ እንደ ዓለም ባንክ መረጃ መሠረት፣ እናም 600 ሚሊዩን ዶላር ስቶክ
በ2012 እኤአ፣ በግብርና ዘርፍ 650 ሚሊዩን ዶላር፣ በኢነርጅ 5.85 ቢሊዩን ዶላር ፣ በሪል እስቴት 1.63
ቢሊዩን ዶላር ፣በቴክኖሎጅ 3.2 ቢሊዩን ዶላር፣በትራንስፖርት ዘርፍ 6.29 ቢሊዩን ዶላር ነበር፡፡

371

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Chinese Wall in Ethiopia
According to the China global investment tracer, (2016), Chinese investments and
contracts in Ethiopia from 2005 to 2016 is about $17.62billion. The same source claim
from 2013 to 2015, Chinese investments and contracts in Ethiopia to a level of
$7.39billion./Compare this to FDI of 122mln in2012 (WB) and 600mln Stock here in
2012/ Agriculture: 650 million, Energy: $5.85billion Real Estate: $1.63billion, Technology
$3.2billion, Transport $6.29billion. The official figures of FDI greatly understated the
actual investment engagement of the Chinese in Ethiopia as well as in other African
countries
Chinese firms are thus dominating big projects in Telecommunication and Power Road
and Rail Sector. Telecom and Power One of the biggest Chinese telecom company, ZTE,
secured for Ethio telecom a credit (vendor financing) to the tune of 1.5 bln US$ secured
from the Chinese Exim bank. This offer is conditional on ZTE doing the job without
bidding. This credit is perhaps equivalent to the total current worth of the Ethiopian
telecom. This has increased to close $3bln (with addition of about 1.3blin) in the 2nd
phase. Power transmission for GRD (=US$ 1 bln) Road and Rail Construction Chinese
firms are also dominating both rural and urban road construction in Ethiopia. (over
60% in 2010) This dominance is partly due to low bid prices and partly owing to the
diplomatic and political ties the Chinese government made with the Ethiopian
government.
Provision of financing by the Chinese government for its firms in Africa, is another
reason for this success. The over 2000km national and about 36Km Addis Ababa
railway construction is totally dominated by Chinese firms that brought with them
financing. The railway deal with China is estimated at US$3 billion. (US$2.1 billion for
national and about US$0.5 billion light city rails for Addis Ababa).

የቻይና ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ Foreign Direct Investment (FDI) በኢትዮጵያ በግብርና
ዘርፍ 33 ፕሮጀክቶች4,015,596,000 ቢሊዮን ብር ፣በማዕድን
ዘርፍ 11 ፕሮጀክቶች
166,288,000,ሚሊዮን ብር ፣,በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 532 ፕሮጀክቶች30,290,675,000 ቢሊዮን ብር
፣በትምህርት ዘርፍ 5 ፕሮጀክቶች 5,430,000 ሚሊዮን ብር ፣በጤና ዘርፍ 16 ፕሮጀክቶች 40465
ሚሊዮን ብር ፣በሆቴለተና ሞቴል ዘርፍ 72 ፕሮጀክቶች 589745000 ሚሊዮን ብር ፣በትራንስፖርትና
አስጎብኝ ዘርፍ 11 ፕሮጀክቶች 19,485,000 ሚሊዮን ብር ፣በሪልስቴት ግንባታ ዘርፍ 143 ፕሮጀክቶች
1,699,064,000 ቢሊዮን ብር ፣የጉድጎድ ውኃ ቁፋሮ ድርጅት 108 ፕሮጀክት 4,138,716,000 ቢሊዪን
ብር ፣ ልዮ ልዮ 7 ፕሮጀክቶች 62,130,000 ሚሊዮን ብር ሲሆን በአጠቃላይ የቻይና ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንት 938 ፕሮጀክቶ 41,027,594,000 ቢሊዮን ብር መሆኑ ታውቆል፡፡ የቻይና መንግሥት
ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በጣም ዝቅተኛ ሲሆን የቻይና መንግሥት ለኢትዮጵያ መንግሥት ብድር
በማበደርና የፕሮጀክቶቹ ስራ ተቆራጭ በመሆን እስከ 17.6 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ በጥናት
ተረጋግጦል፡፡
ዳግማዊ የመንግሥታዊ ዘርፍ፤ ነቀላና ተከላ!!! ‹‹የሀብት ዝውውርን በተመለከተ ለፕራይቬታይዜሽን
ኤጀንሲ የሚሆን ተሞክሮ ይገኛል፡፡ ፕራይቬታይዜሽን የሚለው ቃሉን ራሱን የፈጠሩት ማርጋሬት ታቸር
መሆናቸው ይነገርላቸዋል፡፡ የእንግሊዞ ጠ/ሚ/ር ማርጋሬት ታቸር የሀገራቸውን ሃድሮ ፓወር ማመንጫ
ጣቢያ ለአንድ ሚሊዮን ዜጎች ነበር በአክሲዮን የሸጡላቸው ይህንን ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው
የፕራይቬታይዜሽን ትግበራ ለማዋል እንዴት አልተቻለም?፡፡››1 የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥታዊ
የኢኮኖሚ ዘርፍ ወደ ግል ዘርፍ ኃብትና ንብረት የማዘዋወር፣ነቀላና ተከላ በኢትዮጵ ምድር
አልሰመረም፡፡ በኢትዬጵያ የመንግስታዊ ሃብት ዘርፍ አፈጣጠር ታሪካዊ ሁኔታ ስንዳስስ
(NATIONALIZED: state-owned/ publicly owned) በ1967 ዓም የኢትዬጵያ ወታደራዊ መንግስት፣
በሃገሪቱ ውስጥ የሚገኙ በግል ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ፣ ባንኮችና ኢንሹራንሰ ኩባንያዋችን፣ ፋብሪካዎች፣
እርሻዎች፣ የገጠር መሬት፣ የከተማ ትርፍ ቤቶች፣ ወዘተ በአዋጅ ቁጥር 20/1974 ወደ መንግስት ሃብትነት
አዘዋወረ:: በሶሻሊዝም ርዕዬተ-ዓለም ፍልስፍና ሃገር ለማዝመን ተወጠነ፡፡ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ የግብርና፣
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የኢንዱስትሪና ስርቪስ ዘርፎች አንጡራ ኃብቶች በብሄራዊ ሃብትና እድገት ሚኒስትር (Ministry of
National Resource Development) ስር የተወረሱትን ንብረቶች እንዲያስተዳድር ስልጣንና ሃላፊነት
በአዋጅ ተሰጠው፡፡ የኢትዬጵያ ወታደራዊ መንግስት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች በሶሻሊስት የዕቅድ
ኢኮኖሚ በማስፋፋት በአንድ ማዕከላዊ ዕዝ የሚመራ መንግሥታዊ ዘርፍ በአገሪቱ ውስጥ ለ17 ዓመታት
አስፈነ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ የጦር አበጋዞች መንግሥትም፤ የደርግን መንግሥታዊ ካፒታሊዝምን ውርስ
ማለትም ፋብሪካዎች፣ ባንኮችና ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ የመንግሥት
እርሻዎችን ወደ ግል ዘርፍ በስመ ፕራይቬታይዜሽን፣ የወያኔ መንግሥት ወደ እራሱ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ
ኃብትና ንብረትነት በማዘዋወር ምጣኔ ኃብቱን ተቆጣጠረ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥት የመሬት
ፖሊሲ ከደርግ የቀጠለ ሲሆን የደርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ወደ ኢህአዴግ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በህወኃት፣
ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደህዴድ ኃብትና ንብረትነት ተዘዋወሩ፡፡ ባንኮችና ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ
ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ፋብሪካዎች፣ የመንግሥት እርሻዎች በእነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በቢዝነስ
አጋሮች ኢፈርት፣ጥረት፣ዲንሾና ወንዶ እንዲሁም ጥቂት ባለኃብቶች ሚድሮክ ወዘተ በጋራ የህዝብ
ኃብትና ንበረት ተቀራምተው የያዙበት አንባገነን ስርዓት መስረቱ፡፡ ከመንግሥታዊ ዘርፍ ወደ ግላዊ ዘርፍ
የተደረገው የኢኮኖሚ ነቀላና ተከላ ያልተሳካው ለዚህ ነው፡፡ የደርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀላ በወያኔ
መንግሥታዊ ዘርፍ ተከላ ተጠናቀቀ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በ‹‹ልማታዊ መንግሥት››
ስም የኢትዮጵያን ህዝብ አርባና ሃምሳ ዓመታት ለመግዛት እንዲችሉ ኢኮኖሚውን በሙሉ
ተቆጣጥረዋል፡፡ በኢትዮጵያ የመለስ ዜናዊ ውርስና ቅርስ የሆነው የሙስና ፋብሪካ ምርት አምራች
የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ዴሬክተር ጀነራል አሰፋ አብርሃና ዴሬክተር ጀነራል
በየነ ገብረመስቀል የደርግን መንግሥታዊ ዘርፍ ወደ ህወኃት/ኢህአዲግ የፓርቲዎች መንግስታዊ ዘርፍነት
በማዘዋወር ‹‹በልማታዊ መንግሥት ስም›› ህዝብን ያጭበረበሩበት የወያኔ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀላና ተከላ
ተከላ ጥናታዊ ዘገባ ሚስጢር ‹‹አንድ ወናፍ፣ ሁለት አፍ፡፡››
የሙስናና የሌቦች ሃብትና ፎቆች ተወርሰው እዳችን ይከፈል፣ ከሳውዲ አረቢያ የሙስኛዎችን ኃብት
ማምከን ተማሩ!!!
ሙስናና ሌብነትን ለመዋጋት፣ የፕሬስ ነፃነት!!!
ዘራፊዎቹ የወያኔ ኢፈርትና ሜቴክ ድርጅቶች ንብረቶች መጀመሪያ በአክሲዮን ለህዝብ ይሸጡ!!!

(JUNE 7, 2018)
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ምዕራፍ {37}
‹‹አውሬው ቆስሎል ኢኮኖሚው ወድቆል!!! እናንተ ከላይ እኛ ከታች ሆነን እንጨፍልቀው!!!››
ዶክተር በፍቃዱ ደግፌ የእውቀት፣ የእውነትና የድፍረት መምህራችን የተበረከተ

TPLF

WARLORDS STATE

‹‹ተናገር አንተ ሀውልት፣ አንተ አክሱም ያለኸው፤
እስከዛሬ ድረስ፣ ብዙ ጉድ ያየኸው!!!››
አውሬው ቆስሎል እናንተ ከላይ እኛ ከታች ሆነን እንጨፍልቀው!!! ኢትዮጵያ ሃገራዊ ንቅናቄ፣
ለኢትዮጵያዊያን የጋራ ግበረ ኃይል፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ፣ ለኢትዮጵያውያን ተጋሩ፣
ለሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራቶች፡- ቀጣዮን ብሄራዊ የወጣቶች የትግል
አቅጣጫ ማሳየት ይጠበቅባችኃል፡፡ የኦሮሞ ቄሮ፣ የአማራ ፋኖ፣ የደቡብ አቦሸማኔ (የጉራጌ ዘርማ)፣
የሰሜኑ አናብስት!!! አሁን ደሞ የሶማሌ ወጣት ግሥላዎች ፣ የአፋር ወጣት ነብሮች ትግሉን
ተቀላቅለዋል፡፡ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› የሚነሳው በትግል እንጂ በልመና አይደለም!!! ወያኔ 17
ዓመታት ታግዬ ያገኘሁትን ሥልጣን ነው አልሠጥም፣ እንቢ ያለ ‹‹መንገዱን ጨርቅ ያድርግለት›› ብሎ
ላለፈው 27 ዓመታት ልጆቻችንን እየገደለ፣ እያሰረና እያሰደደ ገዛን፣ በወያኔ የዘር ፖለቲካ የተነሳ ከ2
ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የደቡብ ህዝብ ከቀየው ተፈናቅሎል፡፡ ወያኔ ኢኮኖሚውን
ተቆጣጥሮ፣ መሬታችንን ተቀራመተ፣ ወርቃችንን ዛቀ፣ ከብታችንን ነዳ፣ ወያኔ የመከላከያ ሠራዊቱ፣
የደህንነት መሥሪ ቤቱ፣ የመንግሥት መሥር ቤቱ ሁሉ በእነሱ የወያኔ/ኢህአዴግ አባላቶች የተጠረነፈ
ነው፣ ታዲያ ዶክተር አብይ አህመድ ምን ሊያደርግ ይችላል ብለን ራሳችንን እንጠይቅና የነገሩንን
እናስታውስ ‹‹አውሬው ቆስሎል እኛ ከላይ እናንተ ከታች እንጨፍልቀው!!!›› ብለውን ነበር፡፡
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ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው!!! ኢትዮጵያዊነት ነፃነት ነው!!! በህብረ ብሄራዊ ትግላችን ወያኔን አገዛዝ ድባቅ
እንከተዋለን፡፡ የሱማሌው ክልል ፕሬዜዳንት አብዲ አሊና የወያኔ የጦር አበጋዞች የኮንትሮባንድ ህገወጥ
የንግድ ሠንሠለት ያቆላለፋቸው የጥቅም ግንኙነት ነው፡፡ በህዝባዊ ትግላችን ይሄን የሌብነት ሠንሠለት
ለመበጣጠስ፣ የቄሮ፣ ፋኖ፣ ዘርማ፣ ወዘተ ወጣቶች አስቸኮይ የትግል ጥሪ ቀርቦላችኃል፡፡ የህወሓት የጦር
አበጋዞች መንግሥት የወለደው የሶዴፓ የጦር አበጋዞች መንግሥት፣ አብዲ ኢሊ አረመኔ አገዛዝ በዘር ላይ
የተመሠረተ ልዩ የፖሊስና የሚሊሽያ ኃይል በወያኔ ሥልጠናና ትጥቅ ቀርቦለት የኦሮሞ ዜጎችን ሲገድልና
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሲሰደዱ፣ አገር ሲያምስና ሲያቃጥል ዝም ተባለ፡፡ የሶማሌ ክልል ዜጎች በተቀሰቀሰ
ትግል 11 ሶማሌዎች ተገድለዋል፣ ብዙ ሽህ ለእስር ተዳርገዋል፣ በሽንሌ፣ በደጋሃቡር፣ በጅግጅጋ፣ በቀብሪ
ደሃር እስር ቤት እራሶን ገደለች የተባለችው የ24 ዓመቶ ወጣት ታሲር ኦማር ታንቃ እንደተገደለች
ቤተሰቦቾ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ የሶማሌን ህዝብ ስቃይ የሚያጋልጠው የድረገፅ ጦማሪና
አክቲቪስት አጎቶ ምክንያት እንደተገደለች አጎቶ መስክሮል፣ ሌሎች ዘመዶቹም እንደተገደሉበት
ምስክርነቱን ሠጥቶል፡፡ ህዝቡ ከአመፀ አንድ ወር ሊሞላ ነው፣ ይህ የተናጥል ትግል ለማንም አይበጅም
እንላለን፡፡ የአንዱ ኢትዮጵያዊ ጥቃት የሌላውም እስካልሆነ ድረስ መቼም ነፃ አንወጣም!!! በተመሳሳይ
የአፋር ክልል ወጣቶች ከሰመራ ዮኒቨርሲቲ በወያኔ ታፍነው የተወሰዱትን አቶ ሳሊህ ረሽድ

እንዲለቀቁ በማድረግ የጅቡቲን መንገድ ተቆጣጥረው የመኪኖች መተላለፍያ አግደው
በመታገል ላይ ይገኛሉ፡፡ የነጻነት ትግል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነፃ እስካልተጎናፀፈ ድረስ አንዱ
ክልል ብቻውን መቼም ነፃ አይወጣም!!! በወያኔ ላይ እሳት እንደ ድፎ ዳቦ ከላይ እሳት ከታች እሳት

እየነደደበት ነው፡፡ ፖለቲካው ወላልቆል፣ ኢኮኖሚው ተንኮታኩቶል፣ የባንክና ፋይናንሻል ዘርፉ ከስሞል፣
በአገር ቤት ባፈነው ሚዲያ በኢሣት፣ በኦሮሞ ሚዲያ ኔትውርክ፣ ድረ-ገፆች፣ ፋስቡክ፣ ወዘተ ድባቅ
ተመቶል፡፡ማሶሶዎቹ ዘመው፣ እረብ እንዲሉ ትግሉ መቀጠል ግድ ይላል፡፡ የህወሓት የጦር አበጋዞች
መንግሥትና የሶማሌ የጦር አበጋዞች መንግሥት ጠቅላይ ጦር ሠፈር ዕዝ መጋየት አለበት፡፡ ‹‹የአስቸኳይ
ጊዜ አዋጅ›› በትግላችን እናነሳዋለን፣ ኮማንድ ፖስቱ፣ የአጋዚ ጦርና መከላከያ ሠራዊት ከክልላችን
ይውጣ፣ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ፣አውሬው ቆስሎል እናንተ ከላይ እኛ ከታች እንጨፍልቀው!!!ድል
በትግል!!!
(1) ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› ይነሣ ኮማንድ ፖስቱ መሪዎች ለፍርድ ይቅረቡ
(2) የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ትእዛዝ ማስተላለፍ፣ ከየመን ታፍኖ ወደ ኢትዮጵያ
የመጣው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ዋና ፀሃፊ፣አቶ አንድአርጋቸው ፅጌ በአስቸኮይ እንዲፈታ ህዝብ
ይጠይቃል፡፡ ከኦጋዴን አብዲከሪም ሼህ ሙሴ ሌሎችም ይፈቱ!!! በኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር (ኦነግ)
እስረኞች በአስቸኮይ ይለቀቁ!!!
(3) የመከላከያና አጋዚ ጦር ወደ ካምፓቸው እንዲመለሱ ትእዛዝ ማስተላለፍ፡፡›› ከሁሉ በፊት
‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› ማንሳት ጦሩን ወደ ካንፑ ማስገባት፣ ግድያ ማቆምና እስራት ያብቃ፡፡
(4) ከእውነተኛ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር እውነተኛ ድርድር ማድረግ ለሁሉም በግልፅ ይፋዊ ጥሪ
ማድረግ፡፡
ኤይኤምኤፍና የኢትዩጵያ መንግስት፣ በአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ ተናጩ !!! (ARTICLE IV
CONSULTATION)
‹‹መንግሥት በዚህ አመት ለውጭ የብድር እዳ 16 ቢሊዮን ብር እንደሚከፍል ታወቀ›› መንግሥት በ2010
ኣ/ም በውጭ ብድር ከሚፈለግበት ዕዳ ውስጥ 16 ቢሊዮን ብር እንደሚከፍልና እስካሁንም 11 ቢሊዮን
ብር መክፈሉ ታወቀ፡፡… በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከፍሉና ከፍተኛ ወለድ የሚጠየቅባቸውን ብድሮች
መጠየቅ አቁማለች፡፡… ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና የኢንፎርሜሽን
ዳይሬክተር አቶ ሐጂ ኢብሳ እንዳሉት፣ በአሁኑ ወቅት ሁሉም የመንግሥት ተቆማት በተለይም እንደ
ኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሎኮም የመሳሰሉት የልማት ድርጅቶች የአጭር ጊዜ ብድሮችን
ከመበደር እንዲቆጠቡ ማስጠንቀቂያ ተስጥቶቸዋል፡፡በዚህም የአገሪቱ የብድር ዕዳ ጫና ቀስ ባስ እያደገ
በመምጣቱ ሳቢያ፣ እንዲሁም አበዳሪዎችን እምነትም ላለማጣት ጭምር መንግሥት በአጭር ጊዜ
የሚከፈሉ ብድሮችን በማቆረጥ በብድር ዕዳ ክፍያ ላይ ማተኮሩን አስረድተዋል፡፡ መንግሥት ከአንድ
ዓመት በላይ ብድር ሲያገኝ የቆየው ከዓለም ባንክ ብቻ እንደነበረ ያስታወሱት አቶ ሐጂ፣ይህን የረዥም
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ጊዜ ብድርን መሠረት ያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ከዓለም ባንክ ሲቀርብ የቆዮት ብድሮችም እስከ 40
ዓመታት በሚዘልቅ ጊዜ ውስጥ የሚከፈሉና ዝቅተኛ ወለድ የሚታሰብባቸው፣የዕፎይታ ጊዜን ጨምሮ
መጠነኛ ችሮታ ወይም ዕርዳታ የሚታከልባቸው ናቸው፡፡ አይኤም ኤፍ በቅርቡ ይፋ ያደረገውና
ከመንግሥት ጋር በየጊዜው በቆሚነት ምክክር የሚደረግበት ‹‹ አርቲክል ፎር ›› እየተባለ በሚጠራው
ሪፖርት መሠረት፣ የአገሪቱ የብድር ዕዳ መጠን በጠቅላላው ወደ 27 ቢሊዮን ዶላር ተጠግቶል፡፡
የአገሪቱን የብድር ጫና ከመካከለኛ ደረጃ ወደ ከፍተኛ ደረጃ አድርሶል ብሎ አይ ኤም ኤፍ የሚሞገትበት
የብድር ዓይነትም ይኬው የአጭር ጊዜ ብድር ቢሆንም፣ መንግሥት ግን የአይ ኤም ኤፍን ግምገማ
አይቀበለውም፡፡››1 ጀንዋሪ 12ቀን 2018 የዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ድርጅት አስፈፀሚ ቦርድ አርቲክል አራት
ድምዳሜ መሠርት ኢትዮጵያ በአለፈው አስር አመታት የ10 በመቶ እድገት እንዳስመዘገበች፣

በመንግሥት መር አንቨስትመንት በመሠረተ ልማቶችና በግብርና ዘርፍ አከናውናለች፡፡ የድህነት
ቅነሳ ከ2000እኤአ ከነበረበት 44 በመቶ ወርዶ 23.5 በመቶ በ2015/16 ዝቅ ብሎል፡፡
በ2015/16 ጂዲፒው በ9 በመቶ እድገት አሳይቶል ግብርናው ዘርፍ ርሃብና ድርቅ ተጠቅቶል፣
የአንደስትሪ ዘርፍ መሠረተ ልማት በተለይ ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተጥሎል፡፡ የሃገር ውስጥ
የግል ዘርፉና የውጪ ኢንቨስተሮች ልማት መሪነት ቀጣይነትና ዘላቂነት ያለው የውጭ ንግድ
ገቢ ማስገኛ ምርቶች ከተመረቱና ኢንቨስትመንት ከተስፋፉ በሁለተኛው እድገትና
ትራንስፎርሜሽን እቅድ መንግሥት ለድህነት ቅነሳና ለማህበራዊ ደህንነት አስፈላጊውን ኃብት
ካፈሰሰ ከ2017/18 የሃገሪቱ እድገት በ8.5 በመቶ ከዛም በኃላ በ8 በመቶ እድገት ሊቀጥል
እንደሚችል ጠቁመዋል፡፡የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ በ2017እኤአ የብርን የዶላር መግዛት አቅም
በ15 በመቶ በአንጻራዊ ሁኔታ በመቀነሱ የብር የተጋነነ የመግዛት አቅም በመቀነሱ
ተወዳዳሪነታችሁ ጨምሮል ብለዋል፡፡ እንዲሁም የወለድ ምጣኔው ከ5 በመቶ ወደ 7 በመቶ
ማደጉ የሸቀጦችና ሌሎች ምርቶች የዋጋ ግሽበትን መግታት አስችሎል (13.6 በመቶ 2017እኤአ)
በኦክቶበር 2016 እኤአ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር የመንግሥትና የመንግሥታዊ ልማት
ድርጅቶች የውጪ ብድር በማስቆሙ የመንግሥት የበጀት እጥረት ከአጠቃላ ጂዲፒ 3.4 በመቶ
ወደ 2.5 በመቶ ዝቅ ብሎል ላል ረፖርቱ፡፡‘Since October 2016, the Ministry of
Finance and Economic Cooperation (MOFEC) implemented further cuts in
external borrowing by the government and public enterprises (SOEs), and reduced
outstanding non-concessional commercial debt. The general government deficit
outturn in 2016/17 was 3.4 percent of GDP (including privatization) and the
2017/18 budget speech announced additional consolidation policies, with the
budget deficit projected at 2.5 percent of GDP. 2
በ2016/17እኤአ የመንግሥት የበጀት እጥረት 8.2 በመቶ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት 9.1 በመቶ
የነበረ ሲሆን ካለፈው አመት ቀንሶል ምክንያቱም ዝቅተኛ ርሃብና ድርቅ ጋር የተያያዙ እቃዎች ግዥና
የመንግሥታዊ ዘርፍ ካፒታል ጉድስ ግዥ ቀንሶል፡፡ ሆኖም ውጪ ንግድ ገቢ በአመዛኙ ለውጥ
አላመጡም የምርት አቅርቦቱ መጠን ቢጨምርም፣ የዓለም የግብርና ምርት ዋጋ ዝቅተኛ መሆን
ተገልፆል፡፡ በተመሳሳይ ቀጥተኛ የባህር ማዶ ኢንቨስትመንት እድገት 27.6 በመቶ ሲሆን ኢንቨስትመንት
መስፋፋት በአዲሱ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እና ፕራይቬታይዜሽን ሽያጭ ፈሰስ የተከሠተ ነው፡፡ በ2016/17
እኤአ የዓለም አቀፍ የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ቀሪ ገንዘብ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ለአንድ ዓመት ከ8
ወራቶች ብቻ የሚበቃ የውጪ ግዥ ለመፈፀም (ኢንፖርት ወጪ) ለመሸፈን የሚውል መጠባበቂያ
ገንዘብ ነው፡፡“The current account deficit declined in 2016/17 to 8.2 percent of GDP
from 9.1 percent the previous year, reflecting lower drought-related imports and

376

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

lower public sector capital goods imports. However, export revenues were largely
unchanged despite significant volume growth, as global agricultural commodity
prices remained low. Foreign direct investment (FDI) growth, was 27.6 percent
due to investments in the new industrial parks and privatization inflows.
International reserves at end-2016/17 stood at US$3.2 billion (1.8 months of
prospective imports cover).” cr1818.pdf
የአይ ኤም ኤፍ ዴሬክተር የሃገር ውስጥ ግብርና ታክስ ገቢ እንዲያድግ ዘመናዊ የታክስ አስተዳደር
መሻሻል እንዲደረግ አሳስበዋል፡፡ በተመሳሳይ ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች› አስተዳደር ማዘመንና
የኦዲት ሪፖርት የማቅረብ ባህል እንዲጀመር አሳስበዋል፡፡ በሌላ በኩል መንግሥታዊና የግል ዘርፎች
ትስስር የረጅም ጊዜ ስምምነትና ፍቃድ፣ ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶችን› ፕራይቬታይዤሽ በማድረግ
በሚገኝ ገንዘብ ለመሠረተ ልማት ግንባታ በማዋል የሚል የአይ ኤም ኤፍ ምክረ ሃሣብ ሠጥተዋል፡፡
“Directors supported the authorities’ goal to strengthen domestic revenue
mobilization and urged them to accelerate ongoing tax administration reforms.
They welcomed plans to improve the management and oversight of public
enterprises, including undertaking audits for some large state-owned enterprises
(SOEs). Public-private partnerships (PPPs), long-term concessions, and
privatization of SOEs could offer opportunities to fund critical infrastructure.”
(IMF Country Report No.18/18) cr1818.pdf
ኤይኤምኤፍና የኢትዩጵያ መንግስት የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (ARTICLE IV
CONSULTATION)
የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት፣
ለኢትዮቴሌኮምና የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል እዳ የኢትዮጵያ መንግስት እዳ እንዳልሆነና በብድሩም
መንግስት ተጠያቂም እንዳአይደለ ለዓለምአቀፍ የገንዘብ ተቆም ማረጋገጡን በማስረጃ ቀርባል፡፡ ዓለም
አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት 2014እኤአ እንዲሁም ግንቦት
2018እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ (IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 2014 ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን
ሪፖርት ከድረ-ገፁ ይመልከቱ፡፡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት
በጥቅምት 2014እኤአ የአንቀፅ አራት የምክክር አቅጣጫ ባወጣው ሪፖርት መሠረት:- ‹‹የኢትዩጵያ
ባለስልጣናት አስተያየት የባለስልጣናቱ ከአጥኝው ባለሙያ ብድን ጋር በሃገሪቶ የውጭ እዳ ወይም
‹መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች› ብድር ላይ ስምምነት የላቸውም፡፡ ባለስልጣናቱ አስተያየት የኢትዩጵያ
ቴሌኮም እዳ እንደ ኢትዩጵያ አየርመንገድ ብድር የኢትዩጵያ መንግስት ዋስትና አይሰጠውም፣ ስለዚህም
እንደ ኢትዩጵያ መንግስት እዳ አይቆጠርም ወይም የመንግስት ብድር ሆኖ የመንግስት እዳ ላይ
አይደመርም ይላሉ፡፡ ባለስልጣናቱ እንደሚያስረዱት እነዚህ ድርጅቶች እንደግል የንግድ ድርጅቶች
ስራቸውን የሚያከናውኑ ናቸው፡፡ የኢትዩጵያ አየርመንገድ ዓመታዊ የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርት አውጥቶል
እናም የኢትዩጵያ ቴሌኮም ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው፡፡›› ብለው ተከራክረው ነበር፡፡ በቻይና
መንግስት ብድር የተነሳ ድርጅቶቹ፣ የቻይናኢትዬ አየርመንገድና ቻይናኢትዬ ቴሌኮም በአዋጅ
እንደሚባሉ ወይም በእጅ አዙር እንደተሸጡ አመላካች ጥናት ነው፡፡የኢትዩጵያ መንግስት የአገሪቱን
የውጭ እዳ በሚመለከት ከመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደሩት ድርጅቶች
የኢትዮጵያ አየር
መንገድ፣ኢትዮቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ባለሥልጣን ከውጭ የሚበደሩት ብድርና የዕዳ
መዝገብ ለብቻው ተነጥሎ እንዲታይ ይሞገታሉ፡፡ ኤይኤምኤፍ ደግሞ የሃገሪቱ ብድርና የዕዳ መዝገብ
በአንድ ላይ መሆን እንዳለበት ማለትም ሃገሪቱ ከውጭ ንግድ ገቢዋ፣ ከገቢ ንግድ ወጭዋ፣ አጠቃላይ
የንግድ ሚዛኖና የውጭ ዕዳዋ በአንድነት መሰላት አለበት ይላሉ፡፡ የእነዚህ መንግስታዊ ድርጅቶች ዕዳ
በመንግስት የበጀት ድልድል ውስጥም የብድሩ መጠን፣ የአከፋፈል ሁኔታና ውዝፍ እዳ ሁኔታ ሁሉ
በአንድ ላይ መታየት እንዳለበት ያስረዳሉ፡፡ ኢትዩጵያ ያለባትን ጠቅላላ የዕዳ መጠን መንግስት
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በመደበቁ ምክንያትና ሀገሪቱ ዕዳውን ለመክፈል እማትችልበት ሁኔታ ላይ መድረሶንና የዕዳው ቁልል ወደ
አደገኛ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልፀው ነበር፡፡ የጥናቱን ዝርዝር ከድረ-ገፁ ያንብቡት፡፡ Authorities’
views:- Authorities do not concur with the staff’s assessment of the public debt. They
maintain that Ethiopian-Telecom liabilities, like those of Ethiopian Airlines, are not
guaranteed by the government and hence should not be added to government debt.
They explain that both these entities operate as commercial enterprises. Ethiopian
Airlines discloses audited annual financial statements and Ethiopian-Telecom is in the
process of doing so. በመቀጠልም ጥናቱ ስለ ማህበረስብ ዘርፍ እዳ ያትታል፤መነበብ ያለበት ዶሴ
ነው፡፡ የሃገሪቱን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ግብርና፣ኢንደስትሪና አገልግሎት ዘርፎች በመረጃና ጥናት ላይ
ተመስርቶ በማቅረብ መጭውን ትውልድ ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በማሳወቅ ወጣት የፖለቲካ
ሳይንስ ተመራማሪዎችን ማፍራት የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ የሃገሪቱን ፖለቲካ በትረ ሥልጣን
ለመጨበጥ ኢኮኖሚውን ማወቅ ግድ ይላል፡፡ አውሬው ቆስሎል ኢኮኖሚው ወድቆል እኛ ከላይ እናንተ
ከታች እንጨፍልቀው!!! አይ ኤም ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ
ደረጃ ላይ ደርሶል ብሎል!!!
{1} የውጭ ምንዛሪ ተቀማጭ ገንዘብ የለም፣ የውጭ ምንዛሪ ኃብት 55.5 ቢሊዩን ብር በ2003ዓ/ም በጀት
አመት፤ 39.8 ቢሊዩን ብር 2004ዓ/ም፣45.6 ቢሊዩን ብር 2005ዓ/ምየበጀት ፣ 56.1 ቢሊዩን ብር
2006ዓ/ም፣ 37.5 ቢሊዩን ብር 2007ዓ/ም፣ 2009ዓ/ም የኣለም ዓቀፍ የገንዘብ ድርጅት የውጭ ምንዛሪ
ኃብት 3.2 ቢሊዩን ዶላር፣ሃረሪቱ ለውጭ ንግድ በሁለት ወራት ውስጥ ከምታወጣው ያነሰ እንደሆነ
ገልጸዋል፡፡ በ2016/17 እኤአ የዓለም አቀፍ የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ቀሪ ገንዘብ 3.2 ቢሊዮን ዶላር
ለአንድ ዓመት ከ8 ወራቶች ብቻ የሚበቃ የውጪ ግዥ ለመፈፀም (ኢንፖርት ወጪ) ለመሸፈን የሚውል
መጠባበቂያ ገንዘብ እንደሆነ አይኤፍ ኤም ገልፆል፡፡ የወያኔ መንግሥት የውጭ ምንዛሪ ተቀማጭ
መረጃን አይገልፅም፡፡ ከ2003 እስከ 2007 ዓ/ም የባንክ የውጭ ምንዛሪ ሀብት ከአገር ውስጥ ብድር
ሀብት ጋር ሲነፃፀር፣በ2003 ዓ/ም ከነበረበት 41 በመቶ በየዓመቱ ቀንሶ በ2007ዓ/ም ዘጠኝ ነጥብ አምስት
በመቶ ብቻ ሆኖል፡፡›› ከ2008ዓ/ም እስከ 2010 ዓ/ም የሃገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ኃብት ከ9.5 % በታች
ማሽቆልቆሉ እሙን ነው፡፡ ‹‹ይህ የውጭ ምንዛሪ ሃብትና የአገር ውስጥ ብድር ሀብት ንፅፅር ሁኔታ በብር
የውጭ ምንዛሪ መጣኝ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚያሳድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ የአገሪቱ ቁልል
የውጭ ዕዳ ክምችትም (Outstanding Debt Stock) ይጨምራል፡፡› የአፍሪካ አገራት በእዳ ጫና የተነሳ
ለወሰዱት ብድር ወለድ መክፈል እማይችሉነት ደረጃ ደርሰዋል፡፡ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ
ለመሠራታዊ ፍጆታ የሚውሉ እቃዎች ዋጋ ከቀን ወደ ቀን እያሻቀበ መጥቶል፡፡ በ2016እኤአ የሃገሪቱ
አጠቃላይ የመሠረታዊ ፍጆታ ዋጋ በ6.7 በመቶ ብቻ ያደገ ሲሆን በ2017እኤአ ግን ከእጥፍ በላይ
በመጨመር 13.6 በመቶ እድገት አሳይቶል፡፡›› ሃረሪቱ በአመት የነዳጅ ውጪ 3 ቢሊን ዶላር ስታወጣ
በተመሳሳይ ለጅቡቲ የወደብ አገልግሎት 3 ቢሊዮን ዶላር ትከፍላለች፡፡ ሆኖም ሃገሪቱ በውጪ ንግድ
ገቢዋ ከ3 ቢሊዮን ዶላር መዝለል አልተቻለውም፡፡ በምን እናጣፋው!!! የኢትዮጵያዊያን የጋራ ግበረ
ኃይል የውጭ ሃዋላ እቀባ አስተባባሪዎች ለወያኔ ጥይት መግዣና መግደያ ዶላር በማሳጣታችሁ
እንዲሁም የኤች አር 128 እንዲፀድቅ የታገላችሁ ውድ የሃገራችን ዲያስፖራ ወገኖች የከበረ ምስጋና
ይገባችሆል!!! አውሬው ቆስሎል ኢኮኖሚው ሾቆል እናንተ ከላይ እኛ ከታች እንጨፍልቀው!!! አይ ኤም
ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ ደረጃ ላይ ደርሶል ብሎል!!!
{2} መንግሥታትና ዓለም ዓቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች የልማት አጋሮች ዕርዳታ ቆሞል፣ የልማት ዕርዳታና
ድጋፍ የሚሠጡ መንግሥታትና ዓለም ዓቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች፣ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› እንዲነሳ፣
ከ2008 አስከ 2010ዓ/ም በሃገሪቱ ውስጥ የተቀሰቀሰውን ህዝባዊ እንቢተኛነትና ተጋድሎ የተነሳ
መንግሥት የፈፀመውን ተመጣጣኘ ያልሆነ እርምጃ ግድያ፣ ድብደባ፣ እስራት ማውገዛቸውና እስካሁን
ገዳዬቹ ለፍርድ ማቅረብና ስብዓዊ መብቶች ሲጠበቁ የእርዳታ እጃቸውን እንደሚዘረጉ አሳስበዋል፡፡
የልማት ዕርዳታና ድጋፍ የሚሠጡ መንግሥታትና ዓለም ዓቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች፣ የዲሞክራታይዜሽኑን
ምህዳር በማስፋት መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር እውነተኛ ድርድር ለማድረግ ለሁሉም በግልፅ
ይፋዊ ጥሪ ማድረግ፡፡ እንዲሁም የልማት ዕርዳታና ድጋፍ እንደሚቀጥልና የግል ዘርፍ መር (privatesector-led) እድገትን ለሚያሳድግ መንግሥት ድጋፍ አሚያደርጉ ገልፀዋል፡፡ አውሬው ቆስሎል
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ኢኮኖሚው ወድቆል እናንተ ከላይ እኛ ከታች እንጨፍልቀው!!! አይ ኤም ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ
መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ ደረጃ ላይ ደርሶል ብሎል!!!
{3} በብሄራዊ ባንክ ለዓለም ገበያ የሚቀርበው የወርቅ ምርት ቀንሶል፣ በብሄራዊ ባንክ ለዓለም ገበያ
የሚቀርበው የወርቅ ምርት በ2006ዓ/ም 12350 ኪሎ ግራም የነበረ ሲሆን፣ ቀስ በቀስ እያሽቆለቆለ
በመሄድ በ2007ዓ/ም 9000ኪ/ግ፣ በ2009ዓ/ም 8580ኪ/ግ ወርቅ ለውጭ ገበያ ቀርቦ ተሸጦል፡፡ የወርቅ
ማዕድን ኃብታችን የመቀነስ ሚስጢሩ የኮንትሮባንድ ንግድ ነው!!! መፍትሄው፣ኢትዮጵያ የማዕድን
ኢንዱስትሪ ግልፅነት ኢኒሼቲቭ አባል እንድትሆን የክልል መንግሥታትና ህዝብ መታገልና መጠየቅ
አለበት፡፡ የለገደንቢ የወርቅ ማዕድን ምርት በህዝባዊ አመፅ የተነሳ የወርቅ ምርት አይመረትም በዚህም
የተነሳ የውጪ ንግድ ገቢ የሚገኘው የማዕድን ወርቅ ምርት ባለመኖሩ የውች ምንዛሪ እንደሚቀንስ
የታመነ ሆኖል፡፡ በተመሳሳይ የዳንጎቴ የሲሚንቶ ፋብሪካ ህንዳዊው ጀነራል ማናጀር ዲፒክ ሃማራና
ሁለት ኢትዮጵያዊን መገደል የውጪ ኢንቨስትመንት ፍስት ሊገታ እንደሚችልና የውጭ ጎብኝዎች ወደ
ሃገሪቱ የሚያደርጉት ጉብኝት ሊገታ ስለሚችል የውጪ ምንዛሪ ገቢ መቀነሱ ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡
የሃገሪቱ የውጪ ምንዛሪ ገቢ ያለፈው ዘጠኝ ወር 2.1 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በ2010ዓ/ም ከ3 ቢሊዮን
ዶላር በታች መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ሃገሪቱ ለጅቡቲ ወደብ 3 ቢሊዮን ዶላርና ለነዳጅ ወጪ 3 ቢሊዮን
ዶላር እንደምታወጣ ይታወቃል፡፡ አውሬው ቆስሎል ኢኮኖሚው ወድቆል እኛ ከላይ እናንተ ከታች
እንጨፍልቀው!!! አይ ኤም ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ ደረጃ
ላይ ደርሶል ብሎል!!!
{4} የኢትዬጵያ የውጪ ብድር ክምችት፣ የኢትዮጵያ የውጭ ብድር በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ
ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
(GDP) 14% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዮጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ
ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን 30
1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡ በ2011እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 7.102
ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 23.5% እጅ
ይይዝ ነበር፡፡ (የኢትዮጵያ የውጪ ብድር ክምችት ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ
በ2011 እኤአ 19.9 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 27 በመቶ ነበር ይላል ሌላ ምንጭ የተገኘ መረጃ፡፡)
2012እኤአ የኢትዮጵያ የውጭ ብድር 12 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት (GDP) --% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2013እኤአ የኢትዮጵያ የውጭ ብድር 16.11 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
(GDP) 35% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በ2014 እኤአ የሃገሪቱ ብድር ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ
ምርት ድርሻ 42 በመቶ ነበር፡፡ በ2016/17 እኤአ የህወሓት መንግስትና ብሄራዊ ባንክ ባለሞሎች
የሃገሪቱን ልትወጣ በማትችለው የውጪ ብድር ክምችት ከተው ኢኮኖሚውን አዘቅት እንደሚከቱት
አጥኝዎች ተንብየዋል፡፡ ለዚህም ግልፅ ማሽረጃ የ2009 ዓ/ም ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ የውጪ
ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣ የውጪ ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት በቀጣይነት
ተከስቶል፡፡ የውጭ ብድር ከፍተኛ እዳ ከተቆለለባቸው ደሃ አገራቶች መኃል አንዶ ናት፡፡ 2016/17እኤአ
የኢትዮጵያ የውጭ ብድር 50 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ይገመታል ከዚህ ውስጥ የቻይና መንግሥት ብድር
ከ17.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡ የተለያዩ መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች፣ የኢትዮጵያ አየር
መንገድ፣የኢትዮጵያ ቴሌኮም፣የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ የኢትዮጵያ መጎጎዣ
መርከብ ድርጅት፣ የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን የመሳሰሉት ድርጅቶች በግላቸው የሚበደሩት
የውጭ ብድር ከፍተኛ ነው፡፡
ለዚህም ግልፅ ማሽረጃ የ2009 ዓ/ም ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣
የውጪ ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት በቀጣይነት ተከስቶል፡፡
በ2008ዓ/ም የውጭ ዕዳ ክፍያ 1 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡ የወለድ ክፍያው በዓመት ከ350
ሚሊዩን ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ በ2009ዓ/ም የውጭ ዕዳና የወለድ ክፍያ 1.5 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል
ተገዶል፡፡ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 40 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲገመት ይህውም ከአመታዊ አጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት($69) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP) 56 እስከ 58% እጅ ይይዛል፡፡ በሌላ በኩል
መንግሥታዊና የግል ዘርፎች ትስስር የረጅም ጊዜ ስምምነትና ፍቃድ፣ ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶችን›
ፕራይቬታይዝ በማድረግ በሚገኝ ገንዘብ መሠረተ ልማት ግንባታ ማካሄድ እንደሚቻል አይ ኤፍ ኤም
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አሳስቦል፡፡ እንዲሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ቴሌኮም ከባህር ማዶ ብድር እንዳይበደሩ ቢያሳስቡም
ያለበቸውን እዳ ግን ባለመግለፅ ወያኔን ተባበረዋል፡፡ አውሬው ቆስሎል ኢኮኖሚው ወድቆል እኛ ከላይ
እናንተ ከታች እንጨፍልቀው!!! አይ ኤም ኤፍ፣ የኢትዮጵያ የዕዳ መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም
አስጊ ደረጃ ላይ ደርሶል ብሎል!!!
የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት በጀትና የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ መጨመር ፣
• በ2007 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 178.6 ቢሊዩን ብር ሆኖ በፓርላማ
እንደፀደቀ ሲገለፅ ከዚህም ውስጥ፣ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 8.2 ቢሊዩን ብር እንደሆነ
ተገልፆል፡፡ የውጭ ዕዳ የበጀቱን 4.6 በመቶ ድርሻ አለው፡፡
• በ2008 እኢአ የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 223.3 ቢሊዩን ብር ከዚህም ውስጥ
በሶስተኛ ደረጃ ላይ ከሃገሪቱ ባጀት ትልቁን ድርሻ የያዘው፣ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 11.9
ቢሊዩን ብር እንደሆነና ተገልፆል፡፡ የውጭ ዕዳ የበጀቱን 5.3 በመቶ ድርሻ አለው፡፡
በ2008ዓ/ም የውጭ ዕዳ ክፍያ 1 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡ የወለድ ክፍያው
በዓመት ከ350 ሚሊዩን ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ ለማጠቃለል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር
ውስጥ ምርት (GDP) አነስተኛ መሆን ምክንያት የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት፣ በተቆለለ
የውጭ ብድር ክምችትና የእዳ ክፍያ ምክንያት በረጅም ግዜያት ውስጥ እንደሚናጋ
ይጠበቃል፡፡ በ2008ዓ/ም የውጭ ዕዳ ክፍያ 1 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡ የወለድ
ክፍያው በዓመት ከ350 ሚሊዩን ዶላር ከፍ ብሎል፡፡
• በ2009 እኢአ 274.3 ቢሊዩን ብር በጀት ቀርቦ ከዚህ ውስጥ 13.9 ቢሊዩን ብር የተያዘው
ለውጭ ዕዳ ክፍያ መሆኑ ይታወቃል፡፡ የውጭ ዕዳ የበጀቱን 5.1 በመቶ ድርሻ አለው፡፡
በ2009 ዓ/ም ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣ የውጪ
ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት በቀጣይነት ተከስቶል፡፡
በ2009ዓ/ም የውጭ ዕዳና የወለድ ክፍያ 1.5 ቢሊዩን ዶላር ለመክፈል ተገዶል፡፡
• በ2010 እኢአ 321.3 ቢሊዩን ብር በጀት ቀርቦ ከዚህ ውስጥ 16 ቢሊዩን ብር የተያዘው
ለውጭ ዕዳ ክፍያ መሆኑ ይታወቃል፡፡ የውጭ ዕዳ የበጀቱን 5.0 በመቶ ድርሻ አለው፡፡
የ2010ዓ/ም የውጭ ብድር ክፍያ 587587220 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን የተከፈለው
403966214 ሚሊዮን ዶላር ነው፡፡
የዓለም ባንክ የውጭ ብድር ያለባቸውን ሃገራቶች በሦስት ደረጃዎች መድቦቸዋል ይህም ከፍተኛ
ዕዳ፣መሃከለኛ ዕዳና ዝቅተኛ ዕዳ ያለባቸው ሃገራቶች ተብለው ተፈርጀዋል፡፡
• ከፍተኛ ዕዳ ያለባቸው ሃገራቶች Debt/GDP) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ
የአገር ውስጥ ምርት፣50 ፕርስንትና ከዛ በላይ ሲሆን፣ (በ2016 የኢትዮጵያ ዕዳ መጠን
ከሃገራዊ አጠቃላይ ምርቶ 55 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2017 ደግሞ ቀላል የማይባል ለውጥ
በማሳየት ወደ 56 በመቶ አድጎል፡፡ ኢትዮጵያን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሃገራት አሁንም
የመሠረተ ልማት ሥራዎቻቸውን ለማስቀጠልና ማህበራዊ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወደ ብድር
መግባታቸው አይቀርም የሚለው ዘገባው ቀጣይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ካለባቸው ግን
የብድር መጠናቸውን መቀነስ ግድ ይላል፡፡) በ2017እኤአ የአሀገሪቱ ጂዲፒ 69 ቢሊዮን ዶላር
የነበረ ሲሆን 56 መቶኛው ዕዳ ከሆነ 38.64 ቢሊዮን ዶላር ሃገሪቱ ዕዳ አለባት ማለት ነው፡፡
•
Debt/Export) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣275 ፕርስንትና ከዛ በላይ ከሆነ
ማለት በ2017እኤአ 38.64 ቢሊዮን ዶላር ሃገሪቱ ዕዳ ሲሆን የውጪ ንግድ ገቢ 3 ቢሊዮን
ዶላር ጋር አካፍለን መቶኛውን ስናሰላ 1288 መቶኛ ይሆናል እንዲሁም
• DS/Export = ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣30 ፕርስንትና
ከዛ በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡ በዚህም መሠረት በ2017እኤአ የሃገሪቱ ለብድር አገልግሎት 1
ቢሊዮን ዶላር ስትከፍልና ስናካፍለው ለውጪ ንግድ ገቢ 3 ቢሊዮን ዶላር አካፍለን
መቶኛውን ስናላ 33.3 ይመጣል፡፡ ስለዚህ የዓለም ባንክ የውጭ ብድር ያለባቸውን ሃገራቶች
መድቦቸዋል ይህም ፣መሃከለኛ ዕዳና ወደ ከፍተኛ ዕዳ ያለባቸው ሃገራቶች ተርታ ሃገራችን
ገብታ ተፈርጀለች፡፡ የወያኔ መንግሥት አልተቀበለውም፡፡
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“When we look into the debt ratios, they have presented divergent trends (see Table 2).
The debt/GDP ratio has fallen from 169.22 percent in 1992 to 160.34 percent in 1998.
Debt service as a ratio of exports has declined from 23.74 percent to 11.23 percent
during this period. The World Bank classifies countries on three levels: severely
indebted; moderately indebted; and less indebted. Countries are severely indebt if they
have a debt/GDP ratio of 50 percent or more; a debt/export ratio of 275 percent or
more; and a debt service/ export ratio of 30 percent or more. Even though the debt
service/export ratio is low and has declined in the latter years for Ethiopia, the country
faces severe debt/GDP and debt/export ratios “ምንም እንኮን በኢትዩጵያ DS/Export = ለብድር
የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ፣ዝቅተኛ ቢሆንምና በቀጣዩቹ አመታትም እየቀነሰ
ቢሄድም፤ ሃገሪቱ በከፍተኛ ዕዳ ተዘፍቃ እንደምትገኝ በDebt/GDP) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርትና፣ በDebt/Export) = የውጭ ብድር ሲካፈል ለውጭ ንግድ በኢትዩጵያ
የውጭ ብድር ንፅፅር መረጃ መሠረት ሃገሪቱ በከፍተኛ ዕዳ እንዳለች ማስተዋል ይቻላል፡፡
ዶክተር በፍቃዱ ደግፌ እንደሚሉት ‹‹የሃገራቶች አመታዊ አጠቃላይ ምርትና የውጭ ምንዛሪ ገቢቸው
ፈጣን እድገት ማሳየት ይኖርበታል፡፡ከሚበደሩት የውጭ ብድር ጋር ስናነፃፅረውና የእዳ ወጥመድን
ለማስወገድ፡፡ አለበለዛ ግን ሃገራት በዕዳ ወጥመድ ውስጥ <እንደ አይጥ> መያዛቸው በእውነት ላይ
የተመሰረተ ሃቅ ነው፡፡ የዓመታዊ አጠቃላይ ብሔራዊ ምርት እድገት የተትረፈረፈ ከሆነና የውጭ ብድር
አነስተኛ ከሆነ የተበደርነውን የውጭ ብድር ኢንቨስት አድርገን ተጨማሪ ገቢ በማግኘት ከፍተኛ የምጣኔ
ሃብት እድገት እናገኛለን፡፡ (As the development efforts in most of the poor countries involve
investments that are greater than their domestic savings, foreign finance in the form of
external debt becomes absolutely necessary.)እንደ ኢትዩጵያ ያሉ ታዳጊ ሃገራት የዓመታዊ
አጠቃላይ ብሔራዊ ምርታቸውንና አገልግሎታቸውን በውጭ ንግድ ባህር ማዶ ሃገራት ልከው
በሚያገኙት የውጭ ምንዛሪ (ዶለር፣ ፓውንድ ወዘተ) ነው የውጭ ዕዳቸውን ከነወለዱ የሚከፍሉት፡፡
በኢትዩጵያ እነዚህ የኢኮኖሚክስ ህግጋት የአመታዊ አጠቃላይ ምርትና የውጭ ንግድ አማካኝነት
የሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ፈጣን እድገት ያስፈልጋል የውጭ ብድር ለመበደር የሚለው ተጥሰዋል
በዚህም ምክንያት የውጭ ብድር ጫና ከፍተኛ ሆኖል፡፡ ከሠንጠረዡ 3 ላይ ማሳተዋል እንደሚቻለው
የረዥም ግዜ ብድር፣ ከአመታዊ አጠቃላይ ምርት 11 ግዜት በፍጥነት እድገት አሳይቶል፡፡ እንዲሁም
የረዥም ግዜ ብድር፣ ከውጭ ንግድ 9 ግዜት በፍጥነት እድገት አሳይቶል፡፡ የነፍስ-ወከፍ ገቢ በ1ፕርሰንት
እየቀነሰ እንደመጣ በወታደራዊው መንግስት ዘመን ይታያል፡፡ በኢህአዲግ ዘመንም የረዥም ግዜ
ብድር፣ከአመታዊ አጠቃላይ ምርትና ከውጭ ንግድ በብዙ ግዜት በፍጥነት እድገት አሳይቶል፡፡It has
become an established truism that countries’ GDP and foreign exchange earnings would
need to grow at rates faster than the rates of growth of external debt if they are to
avoid falling into the debt trap. Real GDP growth in excess of external debt means that
the debt will be retired from the extra income generated by higher growth. An
additional requirement for countries such as Ethiopia, whose currencies are
inconvertible, is the need to convert the growing domestic goods and services to foreign
exchange through increased export of goods and services to pay the debt. In Ethiopia’s
recent history, these two requirements were consistently violated, and the result was the
excruciating debt burden. As shown in table 3, long-term debt increased 11 times faster
than real GDP growth, and 9 times faster than export growth, while per capita income
fell by more than 1% per year during the tenure of the military regime. Among the
factors that gave rise to such inordinate and symmetrical growth were inappropriate
policies and the wrong use of the resources so mobilized3
ኢትዬጵያ የውጭ ብድር፡ የውጭ ብድር ለዘለቄታዊ ኢኮኖሚ እድገት አሳሳቢ ሆኖል፣ የውጭ ብድር
መጠን ትልቅ ድርሻ ስላለው የሚገነቡት መሠረተ ልማቶች የአውሮፕላን ማረፍያ፣ ወደቦች፣ የባቡር
አገልግሎት፣ ፍጥነት መንገዶች፣ ቴሌኮምኒኬሽን፣ ሃይድሮፓወር፣ ኢንዱስትሪያል ዞኖች በብድርና በእዳ
ጫና ምክንያት መሸጣቸው አይቀሬ ነው እንላለን፡፡ የኢትዮጵያ የውጭ ብድር ክፍያ ወደ ውጭ ሃገር
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ከሚላኩ ምርቶች (ኤክስፖርት)ከሚገኘው የውጪ ምንዛሪ ገቢ ገንዘብ ነው፡፡ በሃገሪቱ ኢኮኖሚ የውጭ
ብድር ከፍተኛ ጫና ለኢኮኖሚ እድገቶ እንቅፋት፣ ለድህነት ቅነሳና ለመዋቅራዊ ለውጥም ችግር
ፈጥሮል፡፡ እንዲሁም የውጭ ብድር ከፍተኛ ጫና የውጭ ንግድ ለማስፋፋት አልተቻለም
የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ግብአቶች (ጥሬ እቃዎች፣ ኬሚካሎች ወዘተ) ለመግዛት በውጭ ምንዛሪ ችግር
የተነሳ ማምረት ተስኖቸዋል፣ ምርታማነታቸው ቀንሶል፣ ሃገራዊ የቁጠባ ባህላችን ተዳክሞል፣የውጭ
ምንዛሪ ችግር የሸቀጦች የዋጋ ግሽበትን አስከትሎል፡፡
የ2001እኤአ በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚው ጆሲፍ ኢ.ስቲግሊዝ ዓለም ዓቀፍ ትስስርና
እንከኖቹ በሚለው መፅሃፋቸው ውስጥ ኢትዮጵያ የውጭ ብድር ስትበደር ለእዳ ዋስትና (አይሮፕላን)
በማስያዝ እንደምትበደር የምትከፍውም ወለዱ ከፍተኛ መሆኑን ከምትወስደው ተቀማጭ ገንዘብ በላይ
መሆኑን ገልፀዋል፡፡ እዳቸውን እንዲከፍሉ እኔም መክሬቸው ነበር፡፡ መንግስት በኃላ ገንዘብ
በሚያስፈልገው ግዜ የውጭ ብድር ለማግኘት የሚችልበት አይሮፕላን ለእዳ ዋስትና በማስያዝ ብድር
ማግኘት ይችላል፡፡ በማለት በገጽ 30 ላይ ገልፅውታል፡፡“In addition to the disagreement over

how to treat foreign aid, I also became immediately entangled in another IMF- Ethiopia
dispute over early loan repayment. Ethiopia had repaid an American bank loan early,
using some of its reserves.The transaction made perfect economic sense. In spite of the
quality of the collateral (an airplane), Ethiopia was payinga far higher interest rate on its
loan than it was receiving on its reserves. I, too, would have advised them to repay,
particularly since in the event that funds would later be required, the government could
presumably readily obtain funds using the plane as collateral. The United States and
IMFobjected to the early repayment. They objected not to the logic of the strategy, but
to the fact that Ethiopia had undertaken this course without IMF approval. But why
should a sovereign country ask permission of the IMF for every action which it
undertakes? One might have understood if ethiopia’s action threatened its ability to
repay what was owed the IMF; but quite the contrary, because it was a sensible financial
decision, it enhanced the country’s ability to repay what was due. 4

በኦክቶበር 2016 እኤአ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር የመንግሥትና ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች›
የውጪ ብድር በማስቆሙ የመንግሥት የበጀት እጥረት ከአጠቃላ ጂዲፒ 3.4 በመቶ ወደ 2.5 በመቶ
ዝቅ ብሎል ይላል ረፖርቱ፡፡‘Since October 2016, the Ministry of Finance and
Economic Cooperation (MOFEC) implemented further cuts in external borrowing
by the government and public enterprises (SOEs), and reduced outstanding nonconcessional commercial debt. The general government deficit outturn in 2016/17
was 3.4 percent of GDP (including privatization) and the 2017/18 budget speech
announced additional consolidation policies, with the budget deficit projected at
2.5 percent of GDP.’ ሆኖም አይ ኤም ኤፍ በኢትዮጵያ የሚገኙ ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች›
ያለባቸውን እዳና የዕዳ ጫና ምን ያህል እንደሆነ ከመግለፅ ታቅቦል፡፡ በአጠቃላይ መንግሥትና
‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች› ከባህር ማዶ ብድር እንዳይወስዱና ሃገሪቱ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ
Ethiopia were changed from moderate to “high risk of debt distress.” የኢትዮጵያ የዕዳ
መሸከም ጫናና ወለድ የመክፈል አቅም አስጊ ደረጃ ላይ ደርሶል መድረሱንና የዕዳ ጫናው ለከፍተኛ
አደጋና ስጋት ሃገሪቱን ይዳርጋታል፣ ወደፊት እዳዋንም ለመክፈልም ከፍተኛ ዋጋ ይስከፍላታል ሪፖርቱ
ብሎል፡፡ ከተለያዩ መረጃዎች በጥናት በተገኘው መሠረት ግን ‹የመንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች›
ያለባቸውን እዳና ቀጥለን በማስረጃ ለመዳሰስ እንሞክራለን፡፡
{4.1}የኢትዬጵያ አየር መንገድ በአጠቃላይ ከ 2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና
የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000, 000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር፣ {4.2}ኢትዬ
ቴሌኮም፣በአጠቃላይ፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ
ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ4.8
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ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው ክፍያም ከኢትዩጵያ
የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡ {4.3} የኢትዬጵያ መብራት ኃይል
ባለሥልጣን(5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ ያሳያል፡፡) {4.4} የኢትዮጵያ ስ£ር
ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የግንባታ ስራ ወጭ 100 ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር) እንደሚሆን
ሲገመት ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡፡የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን 500
ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና ልማታ ባንክ (China Development Bank Corp.) ጋር
ተፈራረመ፡፡ {4.5} የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት በአጠቃላይ ብድር 5 ቢሊዩን 4 ሚሊዩን
ዶላር ብድር ሥራው ተጠናቆል፡፡ “In 2012 China Civil Engineering Construction Corp.and
China Railway Group Ltd. are working on sections of the 656 kilometer trade route
connecting Addis Ababa to Djibouti at a cost of over 1 billion USD each.’’…“Until 2015
Ethiopia is building 4,744 kilometers of electrified railway lines at a cost of 5.9 billion
USD 110.8 billion birr/ to satisfy transport demands in the country.” {4.6} የአዲስ አበባ
ቀላል ባቡር ፕሮጀክት፣ ግንባታ በአራት አቅጣጫዎች እየተገነባ ሲሆን፤በአጠቃላይ 34 ኪሎ ሜትር
የሚሸፍን ነው፡፡ ለግንባታው ወጭ 475 ሚሊዩን ዶላር ሲሆን፣ከዚህ ውስጥ 85 በመቶ ከቻይና ኤግዚም
ባንክ በብድር የተገኘ ሲሆን 15 በመቶው በኢትዩጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው፡፡ በዚህም የዕዳ ጫና
የተነሳ በ2010ዓ/ም ሁሉም የመንግሥት ተቆማት በተለይም እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድና
ኢትዮቴሎኮም የመሳሰሉት የልማት ድርጅቶች የአጭር ጊዜ ብድሮችን ከመበደር እንዲቆጠቡ
ማስጠንቀቂያ ተስጥቶቸዋል፡፡ በዚህም የአገሪቱ የብድር ዕዳ ጫና ቀስ በቀስ እያደገ በመምጣቱ ሳቢያ፣
እንዲሁም አበዳሪዎችን እምነትም ላለማጣት ጭምር መንግሥት በአጭር ጊዜ የሚከፈሉ ብድሮችን
በማቆረጥ በብድር ዕዳ ክፍያ ላይ ማተኮሩን መርጦል፡፡
{5} የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ፣ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የኢትዩጵያ ብሔራዊ ባንክ በኤክስፖርት ለተሰማሩ
አገር በቀልና የውጭ ኩባንያዎች፣ከውጭ የፋይናንስ ምንጮች ብድር የሚያገኙ ከሆነ ዋስትና እንደሚሰጥ
አዲስ መመሪያ ቁጥር 47/2010 በማፅደቁን አስታውቆል፡፡ እዳ የኢትዩጵያ መንግስት ዋስትና
አይሰጠውም፣ ሲሉ ከርመው ይህን መመሪያ ማውጣት ሃገሪቱን ኢፈርት፣ ሜቴክ፣ ሚድሮክና የውጪ
ኩባንያዎች ዶላር ተበድረው እዳውን ለህዝብ ሊያከናንቡት ያሴሩት ሴራ ነው፡፡ በእርግጥ በሃገሪቱ
የፋይናንስ ዘርፉ ክስረት ገጥሞታል ኤክስፖርት የሚደረገው ምርት አናሳ በመሆኑ የውጪ ምንዛሪ እጥረቱ
ኢኮኖሚውን እጅ ከወርች አስሮታል፣ በዚህ ላይ ከሃገሪቱ አንዴ ግማሽ ሚሊዩን ፣ አንዴ 1.8 ሚሊዩን
ዶላር በድንበር በኩል ይሾልካል፤ በቦሌ ኤርፖረት በኩል የቻይና ባለሃብት 350 ሽህ እንዲሁም ከአንድ
ኢትዩጵያዊ 28.6 ሽህ ዶላር መያዙን አስታውቀዋል፡፡ በአጠቃላይ በ2016 እኤአ 4 ሚሊዩን ዶላር በቦሌ
ኤርፖርት በኩል ሊወጣ ሲል ተይዞል ብለዋል፡፡ በድንበርና በቦሌ በኩል ሳይይዝ የወጣው ዶላር ብዛቱ
የትየ ለሌ ለመሆኑ ጥርጥር የለንም፣ ባለቤት በሌላት የወንበዴዎች መንግሥት እስከተመራን ድረስ
ዘረፋው በየፈርጁ ይቀጥላል፡፡ የኢትዩጵያ ብሔራዊ ባንክ ዘረፋውን ህጋዊ ላድርግላችሁ እያለ መመሪያ
አውጥቶል፡፡ ከሃገሪቱ በህገወጥ መንገድ የሚወጣ የውጪ ምንዛሪ ካፒታል ኩብለላ Capital flight ከ2
እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር በአመት እንደሚደርስ የአፍሪካው ልጅ ታቡ ኢንቤኪ አጋልጠዋል፡፡ በአጠቃላይ
በህወኃት/ኢህአዲግ መንግስት የልማት ድርጅቶች ኢንተርፕራይዝ ዕዳ 27 ቢሊዩን ዶላር በላይ ብድር
እንዳለባቸው ዝርዝር ጥናቱ ያሳያል፣ ከዚህ ውስጥ 7 ቢሊዮን ዶላር እዳቸውን ከፍለዋል ብንል እንኮ ከ15
አስከ 20 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ እንዳለባቸው፣ መንግስት ከ30 እስከ 35 ቢሊዮን ዶላር ጋር ሲደመር ሃገሪቱ
በትንሹ 50 ቢሊዮን ዶላር እዳ አለባት እንላለን፡፡የልማት ድርጅቶች ኢንተርፕራይዝ ኦዲት
አለመደረጋቸው ዋንኛ ምክንያት ሌብነትና ሙስኝነት ሲሆን አይ ኤፍ ኤም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ
በስተቀር የኦዲት ሪፖርት በየአመቱ እንደማያቀርቡና መንግሥት ሪፖርት እንዲየቀርቡ እንዲያደርግ ምክረ
ሃሳባቸውን አካፍለዋል፡፡ “However, they underlined that external imbalances and
inadequate reserve buffers remain a key risk, and urged the authorities to maintain
determined policy actions to control external borrowing. Directors stressed the
need to continue determined implementation of policies to reduce external
imbalances. They commended the restrictive public sector borrowing policy to
contain external debt and imports while protecting pro-poor spending, the
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devaluation of the currency to regain competitiveness, and the tight monetary
policy to rein in inflation. They agreed that these policies should address most of
the birr’s prior overvaluation, while ongoing reforms to strengthen the business
environment will help preserve competitiveness gains. Directors welcomed the
authorities’ readiness to tighten policies further if inflationary pressures do
not abate in coming months. They noted that a more flexible exchange rate would
help preserve competitiveness and foster export diversification, and recommended
eliminating exchange restrictions.” cr1818.pdf ‹‹መንግሥት ለብድር ዕዳው ማቃለያነት
እንዲረዳው የውጪ ንግድን የሚያበረታቱ ዕርምጃዎችን ለመውስድ የብርን የመግዛት አቅም ከመቀነስ
ባሻገር፣ የታክስ ገቢን ማሳደግና የቁጠባ መጠን እንዲጨምርና ሌሎችም ቆንጣጭ የማክሮ ኢኮኖሚ
የፖሊሲ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ተስማምቶል፡፡ የመንግሥት ወጪን በተለይም ከፍተኛ በጀት
የሚጠይቁ የትልልቅ ፕሮጀክቶችን ግንባታ ጋብ ማድረግ ከሚጠበቁ ዕርምጃዎች ውስጥ ቢካተትም፣
የዋጋ ግሽበትን የመሳሰሉት ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የመንግሥት ልጎም መላላት ከጀመረ
ሰነባብቶል፡፡ በቅርብቡ ይፋ የተደገረው የሚያዝያ ወር የዋጋ ግሽበት 13.5 በመቶ መድረሱ ይታወሳል፡፡››
‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› በትግላችን እናነሳዋለን፣ ኮማንድ ፖስቱ፣ የአጋዚ ጦርና መከላከያ ሠራዊት
ከክልላችን ይውጣ፣ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ፣አውሬው ቆስሎል እናንተ ከላይ እኛ ከታች
እንጨፍልቀው!!!ድል በትግል!!! እኔ ጂቡቲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሳውዲ አረብያ፣ እስራኤል፣ አሜሪካ፣ካናዳ፣
አውስትራሊያ፣ ወዘተርፈ የኢትዮጵያውያን እስረኛች አስፈታለሁ!!! በወያኔ ታዛዤ ለጉብኝት ሔጃለሁ!!!
የዳንጎቴን ሥራ አስኪያጅ ሞት ሰምቼ አዥኛለሁ!!! እናንተስ አላችሁ! ኢትዮጵያዊ ወገኞቼ ኦሮሞው፣
አማራው፣ ትግሬው፣ ደቡብ ሁላችሁም እናንተ የታሠራችሁበትን ሠንሠለት በትግላችሁ ፍቱ!!! ያለትግል
ነፃነት የለም!!! ያለኢኮኖሚ ነፃነት የፖለቲካ ነፃነት የለም!!! ወያኔ የሚገዛችሁ ኢኮኖሚውን ስለተቆጣጠረ
ነው!!! መሬትህን አስመልስ!!! ነጻነትህን አስመልስ!!! ዳ/ር አአ
ምንጭ
{1} ግንቦት 8 ቀን 2010 ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ
{2} IMF (Copy write 2018 IMF) cr1818.pdf
{3} Befekadu 1992
{4} Globalization and its discontents, by Joseph E.Stiglitz, Copyright 2002 /page 30.
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ምዕራፍ {38}
በሙሉ
‹‹ እልም አለ ባቡሩ፣ እልም አለ ባቡሩ፣ ቻይና ገዛው በሙሉ!!!››

‹‹አንድ ሰኔ የነቀለውን ሁለት ሰኔ አይመልሰውም፡፡
ዳግማዊ የመንግሥታዊ ዘርፍ፤ ነቀላና ተከላ!!! ‹‹የሀብት ዝውውርን በተመለከተ ለፕራይቬታይዜሽን
ኤጀንሲ የሚሆን ተሞክሮ ይገኛል፡፡ ፕራይቬታይዜሽን የሚለው ቃሉን ራሱን የፈጠሩት ማርጋሬት ታቸር
መሆናቸው ይነገርላቸዋል፡፡ የእንግሊዞ ጠ/ሚ/ር ማርጋሬት ታቸር የሀገራቸውን ሃድሮ ፓወር ማመንጫ
ጣቢያ ለአንድ ሚሊዮን ዜጎች ነበር በአክሲዮን የሸጡላቸው ይህንን ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው
የፕራይቬታይዜሽን ትግበራ ለማዋል እንዴት አልተቻለም?፡፡››1 የህወኃት//ኢህአዴግ መንግሥታዊ
የኢኮኖሚ ዘርፍ ወደ ግል ዘርፍ ኃብትና ንብረት የማዘዋወር፣ነቀላና ተከላ በኢትዮጵ ምድር
አልሰመረም፡፡ በኢትዬጵያ የመንግስታዊ ሃብት ዘርፍ አፈጣጠር ታሪካዊ ሁኔታ ስንዳስስ
(NATIONALIZED: state-owned/ publicly owned) በ1967 ዓም የኢትዬጵያ ወታደራዊ መንግስት፣
በሃገሪቱ ውስጥ የሚገኙ በግል ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ፣ ባንኮችና ኢንሹራንሰ ኩባንያዋችን፣ ፋብሪካዎች፣
እርሻዎች፣ የገጠር መሬት፣ የከተማ ትርፍ ቤቶች፣ ወዘተ በአዋጅ ቁጥር 20/1974 ወደ መንግስት ሃብትነት
አዘዋወረ:: በሶሻሊዝም ርዕዬተ-ዓለም ፍልስፍና ሃገር ለማዝመን ተወጠነ፡፡ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ የግብርና፣
የኢንዱስትሪና ስርቪስ ዘርፎች አንጡራ ኃብቶች በብሄራዊ ሃብትና እድገት ሚኒስትር (Ministry of
National Resource Development) ስር የተወረሱትን ንብረቶች እንዲያስተዳድር ስልጣንና ሃላፊነት
በአዋጅ ተሰጠው፡፡ የኢትዬጵያ ወታደራዊ መንግስት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች በሶሻሊስት የዕቅድ
ኢኮኖሚ በማስፋፋት በአንድ ማዕከላዊ ዕዝ የሚመራ መንግሥታዊ ዘርፍ በአገሪቱ
አገሪቱ ውስጥ ለ17 ዓመታት
አስፈነ፡፡
የህወኃት/ኢህአዴግ የጦር አበጋዞች መንግሥትም፤ የደርግን መንግሥታዊ ካፒታሊዝምን ውርስ ማለትም
ፋብሪካዎች፣ ባንኮችና ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ የመንግሥት እርሻዎችን
ወደ ግል ዘርፍ በስመ ፕራይቬታይዜሽን፣ የወያኔ መንግሥት ወደ እራሱ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ኃብትና
ንብረትነት በማዘዋወር ምጣኔ ኃብቱን ተቆጣጠረ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ መንግሥት የመሬት ፖሊሲ
ከደርግ የቀጠለ ሲሆን የደርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ወደ ኢህአዴግ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በህወኃት፣
ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደህዴድ ኃብትና ንብረትነት ተዘዋወሩ፡፡ ባንኮችና ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ
ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ፋብሪካዎች፣ የመንግሥት እርሻዎች በእነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችና በቢዝነስ
አጋሮች ኢፈርት፣ጥረት፣ዲንሾና ወንዶ እንዲሁም ጥቂት ባለኃብቶች ሚድሮክ ወዘተ በጋራ የህዝብ
ኃብትና ንበረት ተቀራምተው የያዙበት አንባገነን ስርዓት መስረቱ፡፡ ከመንግሥታዊ ዘርፍ ወደ ግላዊ ዘርፍ
የተደረገው የኢኮኖሚ ነቀላና ተከላ ያልተሳካው ለዚህ ነው፡፡
የደርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀላ በወያኔ መንግሥታዊ ዘርፍ ተከላ ተጠናቀቀ፡፡ የህወኃት/ኢህአዴግ
የፖለቲካ ፓርቲዎች በ‹‹ልማታዊ መንግሥት›› ስም የኢትዮጵያን ህዝብ አርባና ሃምሳ ዓመታት ለመግዛት
እንዲችሉ ኢኮኖሚውን በሙሉ ተቆጣጥረዋል፡፡ በኢትዮጵያ የመለስ ዜናዊ ውርስና ቅርስ የሆነው
የሙስና ፋብሪካ ምርት አምራች የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ዴሬክተር ጀነራል
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አሰፋ አብርሃና
ዴሬክተር ጀነራል በየነ ገብረመስቀል
የደርግን መንግሥታዊ ዘርፍ ወደ
ህወኃት/ኢህአዲግ የፓርቲዎች መንግስታዊ ዘርፍነት በማዘዋወር ‹‹በልማታዊ መንግሥት ስም›› ህዝብን
ያጭበረበሩበት የወያኔ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀላና ተከላ ጥናታዊ ዘገባ ሚስጢር እንደሚከተለው
ቀርቦል፡፡ የህወሓት የጦር አበጋዞ መንግሥት ድርጅት ኢፈርት 57 ቢሊዮን ብር ካፒታል እንዳላቸው
ተገልፆል፡፡ በዚህም የተነሳ የሚሸጡትን መንግሥታዊ ድርጅቶች የመግዛት አቅሙ የኢፈርት፣ የሜቴክና
ሜድሮክ ድርጅቶች መሆናቸውን ልብ ያለው ልብ ይበል፡፡
{1} የወያኔ/ኢፈርት /ሜቴክ የፋብሪካ፣ የማኑፋክአሪንግ ዘርፍ (Manufacturing Sector)
(1.1) ሼባ የቆዳ ኢንደስትሪ (Sheba Leather Industry) በ1993 እኤአ የተቆቆመው፣ ከመቀሌ ከተማ 45
ኪሌ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ውቅሮ ከተማ ውስጥ ያለ ፋብሪካ ነው፡፡ ፋብሪካው የተከፈለ
ካፒታል( paid up capital) አስር ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የተቆቆመ ሲሆን ለ670 ሠራተኞች የስራ እድል
ፈጥሮል፡፡ ሼባ የቆዳ ኢንደስትሪ የበግና የፍየል ጥሬ ቆዳዎች በፋብሪካ አልፍቶና አዘጋጅቶ በመሸጥ
ሥራም ላይ ተሠማርቶል፡፡ ሼባ የቆዳ ኢንደስትሪ ሁለት የምርት የማምረቻ ፋብሪካ ክፍሎች ሲኖሩት
አንደኛው የጫማ ፋብሪካ ሲሆን ሁለተኛው የቆዳ ፋብሪካ ናቸው፡፡ የጫማ ፋብሪካ 1000 ጥንድ
ጫማዎች በአንድ ፈረቃ ማምረት ይችላል፡፡የጫማዎች ዓይነቶች የወንድና የሴት ጫማዎች፣ዘመናዊ
ጫማዎችና ሰንደል ጫማ ይገኙበታል፡፡ የቆዳ ፋብሪካ ደግሞ 40000 ፊት ያለቀለት ቆዳ በሂደት
አዘጋጅቶ ያቀርባል፡፡ የፋብሪካው ምርቶቹን የሚልክባቸው ሃገራቶች፣ በደቡብ ምሥራቅ ኤሽያ፣ምዕራብ
አውሮፓና ሰሜን አውሮፓ ናቸው፡፡ ፋብሪካው ከውጭ ንግድ አጠቃላይ ትርፉ ከ10 እስከ 50 ሚሊዩን
ዶለር ገቢ እንደአገኘ ከድረ-ገፁ መረዳት ይቻላል፡፡የፋብሪካው ጀነራል ማኔጀር ገብረሚካኤል አረጋዊ
ይባላሉ፡፡
በኢትጵያ ሃያ ሁለት የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ፋብሪካዎችና በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች
ይገኛሉ፡፡ የግሉ ዘርፍ በሚደርስበት አድሎና ጫና የተነሳ ከነፃው የገበያ ውድድር አለመኖር የተነሳ
ብዙዎቹ ለኪሳራ ተዳርገዋል፡፡ በአጠቃላይም በኢትጵያ 8000 ሠራተኞች በቆዳ ኢንደስትሪዎቹ ውስጥ
ተቀጥረው ይሠራሉ፡፡ (Sutton and Kellow, 2010: 97). EFFORT’s Sheba Leathers, the only
tannery in Tigray, started production in 2004, with a reported investment of
ETB94million, and by 2006 had a skins processing capacity of around 4-5% of the
national total, although this has apparently risen significantly since. An ETB300million
expansion programme is ongoing, and the company aims to produce branded footwear
and gloves with 70% going to the international market by 2020. Finished leather
products currently account for only 15% of Ethiopia’s export earnings from the sector,
and the government has put a series of taxes to discourage the export of unfinished
hides and skins (Sutton and Kellow, 2010: 99). The company based in Wukro, north of
Mekelle, employs 410 people.
(1.2) መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ (Mesfin Industrial Engineering)
በኢፈርት የተቆቆመው፣መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ በመቐሌ ከተማ በ1992 ዓ.ም በሰባት
ሚሊዩን ብር ካፒታልና በ30 ሠራተኞች እንደተመሠረተ ይታወቃል፡፡ካንፓኒው በመቐሌ በ120000 ሽህ
ሜትር ስኮየር ቦታ ላይ በ35000 ሜትር ስኮየር ቦታ ላይ የተገነባው ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካ ሲሆን
በአዲስ አበባም 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በገላን ተመሳሳይ ቅርንጫፍ ፋብሪካ አለው ፡፡ በአሁኑ ግዜ
ካንፓኒው 300 ሚሊዩን ብር ወይም 17.9 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ካፒታል እንዳለው ተገልፆል፡፡
ካንፓኒው 800 ሚሊዩን ብር ወይም 47.6 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የሚገመት ንብረት ሲኖረው 650 ቆሚ
ሠራተኞች እንዲሁም 350 ግዚያዊ ሠራተኞች አሉት፡፡
መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ ፣ለ3000 የጭነት መኪኖችና ተÕታች/ ተሳቢ አካሎችን በአገር
ውስጥ በመስራት በሃገሪቱ ውስጥ ከ85-90 በመቶ የሚሆነውን ቢዝነስ ይቆጣጠራል፡፡ እንዲሁም ከ5
እስከ 10 ሚሊዩን ሊትር የሚይዙ የነዳጅ ታንከሮችና 1000 የጭነት መኪኖች የነዳጅና የውሃ ታንከሮች
አካል ሰርተው በመግጠም ገበያውን ያለተቀናቃኝ ይዘዋል፡፡ ካንፓኒው በተጨማሪም Design,
manufacture, supply and service of low bed and high bed semi-trailers and dry and
liquid cargo drawbar trailers, erection of petroleum liquid reservoirs (including
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Electrical/ Instrumentation System), Supply & Erection of HVAC system, Steel Fabricated
products for Industrial Application; and Vehicle Equipment Maintenance and Renting
መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ የኤሌክትሮ ሜካኒካል ፋክተሪ ሥራ፣ የግንባታ፣ የመገጣጠምና
የማደራጀት ስራዎችን ለመሰቦ የህንፃ መሣሪያዎች ማምረቻ ፋብሪካ፣አልሜዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካና
ሼባ የቆዳ ኢንደስትሪ ፋብሪካ እንዲሁም በአማራ ክልል ጥረት የዳሽን ቢራ ግንባታና የቢራ ማቆሪያ
ታንከሮች ያለጨረታ ስራ ተሰጥቶታል፡፡ ካንፓኒው በኢትዩ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት በሰሜኑ ግንባር
የወታደራዊ ጨረታዎችን ያለአንዳች ተቀናቃኝ ተሰጣቸው፡፡ ካንፓኒው በትላልቅ ወታደራዊ መኪኖች
የቢዝነስ ንግድ፣ በለስ የቀናው የኢፈርት የቦርድ ሊቀመንበር፣ የመከላከያ ሚኒስትርና የብሔራዊ
ወታደራዊ ማዕከላዊ ዕዝ ኮማንድ ፖስት አመራር ከሰባቱ አንዱ በነበሩት ስዬ አብርሃ የመኪኖችና
ወታደራዊ ተሸከርካሪዎች አጠቃላይ ጥገና ከተበረከተላቸው በኃላ ነበር፡፡ በኢትዩጰያ በግሉ ዘርፍ
ተመሳሳይ ስራ ይሰሩ የነበሩ ስመ ጥሩ ካንፓኒዎች መኃል ማሩ ጋራዥ የመሳሰሉት በአድሎ እንዳይሰሩ
ተጨናገፉ፡፡ በግሉ ዘርፍ የጭነት ትራንስፖርትና የነዳጅ ቦቴዎች ባለቤቶች ላይ ከኢትዩጵያ ንግድ ባንክ
ብድር ለማግኘት የጭነቱን መኪኖች ቦዲ መቐለ መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ ማሰራት ብድር
የማግኘት መጀመሪያ ግዴታ ተጣለባቸው፡፡ አባቱ ዳኛ፣ ልጁ ቀማኛ ማለት አያንስም አንዱ የእናት ልጅ፣
አንዱ የእንጀራ ልጅ ሆኑ፡፡መስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ፣አንካር ስራዎች መኃል፤(ሀ)ለጢስ ዓባይ ሃይድሮፓወር ኤነርጂ ፕላንትና ለሌሎቹም ተቆማት፣ ውሃ ወደ ውስጥ የሚያስገባ
መጋቢ ባD”ባD uSe^ƒ ብዙ ¢”ƒ^ƒ ያለጨረታ W`„M:: (K) u1990 ›?› ¾›Ç=e›vv ›?`þ`ƒ W`„M፣(ሐ)
ካንፓኒው ስምንት የስካDር ፋብሪካዎች የኮንትራት ሥራዎች ሥራ አሰኪያጁና የህወሃት ፖሊት ቢሮ
አባይ ፀሃዬ ያለጨረታ ተሰጥቶታል፡፡ (መ) በ2008እኤአ የኢትዩ-ጅቡቲ የባቡር መስመር ላይ የሚገኙ
ድልድዩችን ለመጠገን የከፊል ኮንትራት ሥራ ከጣሊያኑ ኮስታ ካንፓኒ ጋር የ50 ሚሊዩን ፓውንድ
የአውሮፓ ህብረት ፈንድ መርሃግብር ለመስራት ተዋውሎል በቀጣይም የኢትዩ-ጅቡቲ የባቡር መስመር
የ5000 ኪሎ ሜትር ስራ ይጠብቃል፡፡(ሠ)ካንፓኒው በ2000እኤአ የራሽያ ሠራሽ ካማዝ መኪኖች
መገጣጠም ጀምሮል (ረ) እንዲሁም በ2006 እኤአ የእርሻ ትራክተሮች መገጣጠሚያ ከህንድ ሚታል
ካንፓኒ ንብረት የሆነውን ሶናሊካ ዓለም አቀፍ ስራ ተዋውሎል፡፡እንደ አዜብ መስፍን ገለፃ፣መስፍን
ኢንጅነሪንግ 500 እጅ ሽያጩን መጨመሩና በሦስት እጥፍ ካፒታሉ እንዳደገ ገልፃለች፡፡‘‘Similarly,
Mesfin Industrial Engineering, the leading automotive firm in the nation, increased its
sales by 500% and tripled its capital 3 times, according to Azeb Mesfin.’’
(1.3) መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ (የህንፃ መሣሪያዎች ማምረቻ(Messebo Building Material
Production)
መሰቦ የሲሚንቶ ፋብሪካ በ1995እኤአ ከመቐለ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተመሠረተ ሲሆን ፋብሪካው
የተቆቆመበት የተከፈለ ካፒታል 240 ሚሊዩን ብር ነው፡፡ የፋብሪካው ኢንቨስትመንት ካፒታል
መጀመሪው መስመር 1.2 ቢሊዩን ብር እንዲሁም አዲሱ መስመር 2 ቢሊዩን ብር ወጪ ወጥቶበታል፡፡
ፋብሪካው በ2000 እኤአ ምርት ሲጀምር፣ ኦፒሲና ፕሮቲያን (OPC, protean cement) ሲሚንቶ
ዓይነቶች አመረተ፡፡ It was established with paid up capital of ETB 240 million. The first
cement line of the factory was constructed by a Turkish based company ENKA with
machines supplied by world renowned cement technology supplier FL Smidth of
Denmark. The investment capital of the first line is around ETB 1.2 billion and the new
line is about ETB 2 billion. The company started production of Ordinary Portland
Cement (OPC) in April 2000. ፋብሪካውን የገነቡት የቱርኩ ኢንካ (ENKA) በማሽን ምርት
አቅርቦትና ተከላ፣ እንዲሁም የዴንማርኩ ኤፈ ኤል ስሚትዝ( FL Smidth)እውቅ ሲሚንቶ ቴክኖሎጅ
በሥራው ተካፍለዋል፡፡መሶቦ ፋብሪካ የሲሚንቶ ምርት 3,000ቶን በቀን፣900,000ቶን በአመት ማምረት
ችሎታና ብቃት አለው፡፡ ካንፓኒው 1195 ቆሚ ሠራተኞች ሲኖሩት 240 ኮንትራት ሠራተኞችና 51
ጊዜያዊ ሠራተኞች አሉት፡፡ ፋብሪካው በኢትዩ-ኤርትራ ጦርነት ግዜ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበት ነበር፡፡
ፋብሪካውን የቻይና ማኔጅመንት በኮንትራት ሲያስተዳድሩት ቆይተው በ2000እኤአ ውሉ ተቆረጠ፡፡
ፋብሪካውን እስከ 2003 እኤአ ድረስ በኪሳራ ለመዘጋት ተቃርቦ ነበር ከዛም የፓኪስታን ማኔጀሮች
ማስተዳደር ጀመሩ፡፡ በ2009 እኤአ መሶቦ ፋብሪካ የማስፋፍያ መርሃግብር ለቻይና ኮንትራክተር ሃንፊ
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(Hanfie)በ3 ቢሊዩን ብር ወይም 180 ሚሊዩን ዶላር እንዲሁም 141.6 ሚሊዩን ወይም 8.4 ሚሊዩን
ዶላር ከDBE በመበደር ሲሚንቶውን ምርት 6000 ቶን በቀን ለማምረት ታቀደ፡፡ መሰቦ የሲሚንቶ
ፋብሪካ ሲቆቆም በደንበኛ ጥናት ላይ የተመሠረተ ባለመሆኑ ምክንያት ለብዙ አመታት በኪሳራ
ለመስራት ተገዶል ፡፡ የፋብሪካው ርቀት በመላ ሀገሪቱ ምርቶቹን ለማከፈፈልና መሸጥ አልቻለም
ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት የህወሃት መንግስት ለመንግስት ፕሮጀክቶች መስሪያ ከመሶቦ ሲሚንቶ እንዲገዙ
በማድረግ ኪሳራውን በህዝብ ኃብት አሸጋሽጎል፡፡ መሶቦ ፋብሪካ ምርቶቹን ለኢፈርት ንብረት ለሆኑት
ትራንስ ኢትዩጵያና ጉና ማጎጎዥ ድርጅቶች በኩንታል 80 ብር እስከ አዲስአበባ ድረስ ያስከፍሉ ነበር፡፡
በግዜው የግሉ ዘርፍ የትራንስፖርት የጭነት ገበያው ዋጋ ከ50 እስከ 60 ብር በኩንታል ነበር፡፡ በህወሃት
መንግስት የመሰቦ የሲሚንቶ ፋብሪካ ምርቶች ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ፣ ቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ ታላቁ
የህዳሴ ግድብ ሥራ ሲሚንቶ በማመላለስ መሶቦ፣ ትራንስ ኢትዩጵያና ጉና ማጎጎዥ ድርጅቶች የጥቅሙ
ተጋሪዎች ሆነዋል፡፡ ህወሓት የሚያሳዝነው በሃገር ሃብት እንዲህ መጠቃቀምና በኪሳራ ኢንቨስትመንት
ስራዎች ሲሰሩ ምን ያህል የማህይሞች ሥራ ከመሶቦ ግድቡ ድረስ ሲሚንቶ በእጥፍ ዋጋ እየቀረበ
እንደሆነ ልብ ይበሉ፡፡
(1.4) አልሜዳ ጨርቃጨርቅ(Almeda Textile) በ1996 እኤአ በአድዋ ከተማ በኢፈርት የተመሠረተ
ድርጁት ነው፡፡ ፋብሪካው ዘመናዊ የጨርቃጨርቅ፣የተለያዩ አልባሳቶች ያመርታል፡፡ ፋብሪካው የጥጥ
ማዳወሪያ፣የመፍተያ፣የማቅለሚያና ሁሉን አቀፍ የአልባሳት ማምረቻ ያካተተ ሲሆን
የሲዊስ፣ሆላንድ፣የጀርመንና የጣሊያን ስሪት ማሽኖች ተገጥመውለታል፡፡Almeda Textile Factory has
a yearly production capacity of 7,020 tonnes of yarn, 16,751,100mt.of grey fabric,
15,387,000mt.of processed fabric, and about one million pieces of basic shirt equivalent
garments. የፋብሪካ የግንባታ ወጭ 94 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ነበር፡፡ አልሜዳ ፋብሪካ 3600 ሠራተኞች
በመቅጠር በዘርፍ በሦስት ፈረቃ ሠራተኞች ያሰማራ ካንፓኒ ለመሆን በቅቶል፡፡ ፋብሪካው በ2007/08
እኤአ 14.6 ሚሊዩን ዶላር ያለቁ ምርቶች ወደውጭ በመላክ ገቢ አግኝቶል፡፡ የጥጥ ጥሬ እቃ በሃገር
ውስጥ ማነስ ምክንያት በሃገር ውስጥ የሚመረጥ ጥጥ ወደ ውጭ ገበያ እንዳይላክ በመንግስት
አሳግዶል፡፡ ፋብሪካው ምርቱን ወደ ውጭ በመላክ ከፍተኛ ገቢ ለማግኘት ቢጥርም በዘርፍ በተሰማሩ
የቻይናና የቱርክ የጨርቃጨርቅ ፍብሪካዎች የምርት የመሸጫ ዋጋ ጋር በዓለም አቀፍ የገበያ ውድድር
መወዳደር አልቻለም፡፡ፋብሪካው ባለበት የማኔጅመንት ችግር ፋብሪካውን የሚያስተዳድሩት አንዴ
የቻይና(Chinese management company) እንዲሁም የፓኪስታን (Moonlight)እና ቀጥሎም
(Tradesman) ሲያስተዳድሩት ቢቆዩም ካንፓኒው እስከ 2010እኤአ ትርፋማ ሊሆን አልቻለም፡፡
በዚህም ምክንያት በባንክ ባለበት ከፍተኛ ብድር ለመዘጋት ተቃርቦ የነበረ ቢሆንም በህወሃት መንግስት
ድጋፍ እየተንገዳገደና እየተገራገጨ በሦስት እግሩ የቆመ ፋብሪካ ሆኖል፡፡ ‘‘Reflecting the high
government priority placed on boosting this sector,credit is reported to have been
relatively easily available, to state, private, and foreign investors alike. Almeda’s plant
cost more than US$94million.’’
{1.5} ሳባ ማርብል ፋብሪካ (Saba Stone)Saba Dimensional Stones በ1992 እኤአ በመሃከለኛው
ትግራይ በአድዋ በ75 ሚሊዩን ብር ወይም 4.5 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ተመሰረተ፡፡ ሳባ ማርብል ፋብሪካ
ምርቶች እብነ-በረድ፣ ላይም ስቶን፣ግራናይትና ቴሬዞ ታይልስ ለሃገር ውስጥ ያቀርባል፡፡ ለዓለም አቀፍ
ገበያ ንግድ ጥሬ ያላለቀ ማርብል በብዛት ለሳውዲ አረቢያ፣አሜሪካ፣ጣሊያን ያቀርባል፡፡ ካንፓኒው
በአዲስአበባ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ መቐለና አድዋ ቢሮዎቹ ለሃገር ውስጥ ገበያ ምርቶቹን ያቀርባል፡፡ 200
ሠራተኞች አሉት፡፡
Established in Adua in central Tigray in 1992 with a capital of ETB 75million
(US$4.5million), Saba extracts and processes marble, limestone and granite for domestic
and international markets, from deposits identified in Tigray. Although the company has
undertaken some small exports to Saudia Arabia and Italy in the past, its primary lines
of supply are of marble to the domestic construction market, with agents in Addis
Ababa, Bahr Dar and Gondar.
{1.6} ማጨው የችፑርድና ካንፔልሳቶ ፋብሪካ(Maichew Particleboard Factory)፣ ከትግራይ
በስተደቡብ በማጨው ከተማ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በአካባቢው ባለ ፣የባህርዛፍ ተክል የእንጨት
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የችፑርድና ኮንፔልሳቶ ምርትና የቤት ዕቃዎች ያመርታል፡፡ፋብሪካው ከነ ባህርዛፍ ተክሉ በ80,000 m2
ሜትር ስካDር ቦታ ላይ የተገነባ ነው፡፡ ፋብሪካው 400 ሠራተኞች እንዳሉት ይታወቃል፡፡
{1.7} ብሄራዊ የጨርቃ ጨርቅ ቴክኖሎጅ (National Geotextile Technologies (Wukro Gabion
Factory) በ2004 እኤአ በውቅሮ ተመሠርቶ ከአንድ ኣመት በኃላ ምርት መስጠት ጀመረ፡፡ ድርጁቱ
የተቆቆመበት መነሻ ካቲታል አስር ሚሊዩን ብር ሲሆን በአሁኑ ግዜ ወደ 17 ሚሊዩን ብር ከፍ
ብሎል፡፡ካንፓኒው ለደንበኞቹ ለክልል መንግስት ቢሮች፣ለግል ግንባታ ድርጅቶች፣ለመንግስትና
መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ምርቱን በማቅረብ አገልግሎት ይሠጣል፡፡ ካንፓኒው 120 ቆሚና 240
ጊዜያዊ ሠራተኞች አሉት፡፡
{1.8} የወርቅ ማዕድን ኃብት፣ ኢዛና ማዕድን ልማት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማሕበር(Ezana Mineral
Development Private Limited Company (EFFORT) በህወሃት/ ኢፈርት ባለቤትነት የተቆቆመ
ካንፓኒ ሲሆን ዋና የበላይ ተቆጣጣሪዋ ወ/ሮ አዜብ መስፍን ስትሆን አታክልቲ አርዓያ ጀነራል ማናጀር
ናቸው፡፡ የኢትዬጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፕብሊክ የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር ስንቅነሽ እጅጉ እና
ኢዛና ማዕድን ልማት ካንፓኒ ጀነራል ማናጀር አታክልቲ አርዓያ የወርቅ ማዕድን የማውጣት ስምምነት
ተፈራረሙ፡፡ በሃገሪቱ ኢዛና ካንፓኒ የወርቅ ማእድን ፍቃድ በማግኘት ከሜድሮክ ቀጥሎ ሁለተኛው
ሆኖል፡፡ ኢዛና ካንፓኒ በትግራይ ክልል በ393.7 ሚሊዩን ብር ወይም (17.8 ሚሊን ዶላር) የፕሮጀክት
ወጭ 2017 ኪሎግራም ወርቅ በሁለት ዓመታት ውስጥ ለመማምረት አቅዶል፣ኢዛና በመዐድን ዘርፍ
ለ106 ሠራተኞች የስራ እድል ፈጥሮል፡፡ በትግራይ ክልል ውስጥ የተገኘውን 13 ቶን ወይም ፣13,000 ሸህ
ኪሎ ግራም የወርቅ ማዕድን ለዓለም ዓቀፍ ጨረታ በማውጣት የካናዳዊያን የወርቅ ማዕድን ካንፖኒ ጋር
ህወሃት/ኢፈርት በትግራይ ህዝብ ስም የሚዘረፈው የወርቅ ሃብት ሲሆን ሲሆን ስለ ካንፓኒው ብዙ
መረጃ አይገኝም፡፡ ለሙሰኛው ህወሃት/ ኢፈርት የኢዛና የወርቅ ማዕድን ሃብትን የትግራይ ህዝብ
በህዝባዊ እንቢተኝነት ከህወኃት ገዥዎች በማስመለስ የሃገራችን ኢትዩጵያ ሃብት የማድረግ ታሪካዊ
ሃላፊነት አለበት፡፡ የኦሮሚያው ለገደንቢና የአማራው የመተከል የወርቅ ማዕድን ኃብት በህዝብ አመፅ
የህዝብ ሃብት ይሆናል፡፡ የወያኔ አልጠግብ ባይነት ውሎ አድሮ እንኮን በኢትዬጵያ በትግራይ ህዝብና
በህወሃት አባላቶች ጭምር አንቅረው ይተፉታል፡፡ ኢዛና ወርቅ ከሜድሮክ ወርቅ ካንፖኒ የጠበቀ ሸርክና
እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ ለሙሰኛው ህወሃት/ ኢፈርት ‹‹የአዶላና የለገደንቢ ወርቅን የህወሃት መንግስት
ለአላሙዲን ለጨረታ ሸጦል በ6/19/2017 እኤአ በኢትዩጵያ አቆጣጠር ሐምሌ 12 ቀን 2009 ዓ/ም
የለገደንቢ ወርቅ ማዕድን የኮንትራት ውሉ ስምምነቱ አክትሞል፡፡ ህወሃት ያዘረፈንን የወርቅ ኃብት
ከወዲሁ ስምምነቱን በድብቅ እንዳያድሱት የኢትዩጵያ ህዝብ፣ኢሣት፣የተለያዩ ድረ ጎፆች ከአሁኑ ህዝቡን
ማሳወቅ ይጠበቅብናል፡፡ በአዶላና በለገደንቢ ወርቅ ማዕድን አካባቢ የሚኖሩ የኦሮሚያና የአማራ
ህዝብም የልጅ፣የልጅ ልጆቻችሁ ኃብት በግፍ እየተዘረፈ እያያችሁ ከመኖር፣ ለኃብታችሁና ለነፃነታችሁ
ፈጣሪ የሠጣችሁን አዱኛ አስነጥቃችሁ በድህነት እየማቀቁ መኖር እጣ ፈንታችሁ አይደለም፡፡
ከወርቃችሁ ኃብት የመጀመሪያው ተጠቃሚ የመሆን መብት አላችሁ፡፡
ኢዛና ወርቅ ከሜድሮክ ወርቅ ካንፖኒ የጠበቀ ሸርክና እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ የህወሃት መንግስት
በትግራይ ህዝብ ጭምር አንቅሮ ተፍቶታል፡፡ ኢዛና የማዕድን ኃብት በ1993እኤአ ሲመሠረት በ1.4
ቢሊዩን ብር መነሻ ካፒታል ነበር፡፡ ካንፓኒው በ 17.8 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የወርቅ መዕድን ማውጫ
ፋብሪካ በቱርክ ማንሃተን ኮርፖሬሽን ተገነባ፡፡ ኢዛና የወርቅ መዕድን ማውጫ ፋብሪካ ሲገነባ ለአራት
ዓለም ዓቀፍ ኮንትራክተሮች ጨረታ ወጥቶ የተሠጠ ሲሆን የአዶላና የለገደንቢ በዓለም ዓቀፍ ጨረታ
ሳይወጣ ያለጨረታ ለሼክ አላሙዲ መሸጡ ምን ያባላል!!! ህወሃት በኢትዩጵያ ህዝብ ላይ የሚሠራው
ግፍና ደባ ለምን ይሆን!!! ህዝቡን ከድህነት አረንቆ አወጣለሁ እያለ ሲምል ሲገዘት 26 አመታት
ተቆጠረ፡፡የህወሃት የፖለቲካ ካድሬዎች፣ የመለስና የስዬ የጦር አበጋዞች ለሼክ አላሙዲን የተሸጠውን
የወርቅ መዕድንን በተመለከተ፤ ይሄን ሞልቶ የፈሠስ የግፍ ፅዋ ምነው በአንደበታቸውና በብዕራቸው
አልተናገሩትም አሊያም አልፃፉትም፡፡ ስለ ሼክ አላሙዲን የሞኖፖሊ ቢዝነስ ኢንፓየር ቄሱም ዝም
መፅሃፍም ዝም!!! የኢትዬጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፕብሊክ የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር ሚስጢር
ምን ይሆን; ለምን፣የአሜሪካን ድምፅ ሬዲዩ (ቪኦኤ)፣ የጀርመን ድምፅ ሬዲዩ (ዶቼቬሌ)፣ የኢትዬፕያ
ሳተላይትና ቴሌቪዝን (ኢሳት)ና ሌሎችም በሬዲዩና ቴሌቪዝን ስርጭታችሁ ይህን ድብቅ ሚስጥር
እንድትመረምሩ አደራ እንላለን!!! የብዙ ኢትዩጵያዊያን ጥያቄ መሆኑን ስገልፅላችሁ የህሊና ፍርድ
ለእናንተው በመተው ነው; ¾I¨Hƒ S”Óeƒ“ ሼክ አላሙዲን ሢሦ መንግስት፣ ግብዓተ መሬታቸው አንድ
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ቀን ነው; ይሄን የሚጠራጠር ካለ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ፣ የፌዴራልና ክልሎች መንግስታዊ
ኢንተርፕራይዞች፣ ማለትም የትግራዩ ኢፈርት፣ የአማራው ጥረት፣ የኦሮሞው ዲንሾ፣ የደቡቡ ወንዶ
እንዲሁም የህወኃት ሜቴክ፣ የህወኃትና የሼክ መሃመድ የሽርካ ሜድሮክ የቢዝነስ ሞኖፖሊ 90 በመቶ
በላይ ኃብት መያዛቸውን ልብ ሊሉ ይገባል!!! እነዚህ ድርጅቶች የመንግስት ግብር ባለመክፈል
የኢትዩጵያን ኢኮኖሚና ህዝብ መቀመቅ የከተቱ የማፍያ ቡድኖች ናቸው፡፡
የመዕድን ዘርፍ (Mining) {} ኢዛና መዕድን ኃብት ኃ/የ/ግ/ማ (Ezana Mining)
ኢዛና ማዕድን ልማት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማሕበር (Ezana Mineral Development Private
Limited Company (EFFORT) በህወሃት/ ኢፈርት ባለቤትነት የተቆቆመ ካንፓኒ ሲሆን ዋና የበላይ
ተቆጣጣሪዋ ወ/ሮ አዜብ መስፍን ስትሆን አታክልቲ አርዓያ ጀነራል ማናጀር ሆኖ፣ በትግራይ ክልል
ውስጥ የተገኘውን 13 ቶን ወይም ፣13,000 ሸህ ኪሎ ግራም የወርቅ ማዕድን ለዓለም ዓቀፍ ጨረታ
በማውጣት የካናዳዊያን የወርቅ ማዕድን ካንፖኒ ጋር ህወሃት/ኢፈርት በትግራይ ህዝብ ስም የሚዘረፈው
የወርቅ ሃብት ነው፡፡ኢዛና ካንፓኒ 393.7 ሚሊዩን ብር የፕሮጀክት ወጭ 2017 ኪሎግራም ወርቅ
በሁለት ዓመታት ውስጥ ለመማምረት አቅዶል፣ኢዛና በመዐድን ዘርፍ ለ106 ሠራተኞች የስራ እድል
አንበሽብሾል፡፡ ለሙሰኛው ህወሃት/ ኢፈርት ‹‹የአዶላና የለገደንቢ ወርቅን የህወሃት መንግስት ለአላሙዲን
ለጨረታ ሸጦል ከአራት አመት በኃላ በ 2017 እኤአ ስምምነቱ ያከትማል፡፡ህወሃት ያዘረፈንን የወርቅ
ኃብት ከወዲሁ ስምምነቱን በድብቅ እንዳያድሱት የኢትዩጵያ ህዝብ፣ኢሣት፣የተለያዩ ድረ ጎፆች ከአሁኑ
ህዝቡን ማሳወቅ ይጠበቅብናል፡፡ በአዶላና በለገደንቢ ወርቅ ማዕድን አካባቢ የሚኖሩ የኦሮሚያና የአማራ
ህዝብም የልጅ፣የልጅ ልጆቻችሁ ኃብት በግፍ እየተዘረፈ እያያችሁ ከመኖር፣ ለኃብታችሁና ለነፃነታችሁ
ፈጣሪ የሠጣችሁን አዱኛ አስነጥቃችሁ በድህነት እየማቀቁ መኖር እጣ ፈንታችሁ አይደለም፡፡
ከወርቃችሁ ኃብት የመጀመሪያው ተጠቃሚ የመሆን መብት አላችሁ፡፡In related news MIDROC
Gold, one of the subsidiary companies of the MIDROC Technology Group, is at
loggerheads with the Ministry of Mines over mining royalty payment. When MIDROC
Gold bought the Legedembi gold mine in western Oromia for 172 million dollars in 1998
it entered into an agreement with the Ministry of Mines to pay five percent royalty fee
to the ministry under the previous law. The agreement signed between the two parties
is valid for twenty years.
በ1998እኤአ የለገደንቢ ወርቅ መዕድን በ172 ሚሊዩን ዶላር ለአላሙዲን በርካሽ በሙስና ሲሸጥ 98 እጅ
ለሼኩና ለሚስታቸው ድርሻ ሲሆን 2 በመቶ የኢትዩጵያ ህዝብ ድርሻ ሆኖ መለስ ዜናዊ ቸበቸበው፡፡
የትግራዩን ወርቅ ለእራሱ ፓርቲ፣ ለኢፈርት ድርጅት ኢዛና አደረገ፡፡ የሚገርመው በሌሎች ሃገራቶች
የወርቅ ማዕድን የኃብት ክፍፍል ለምሳሌ፣ በኢንዶኔዢያ 49 በመቶ እጅ የህዝብ ኃብት ነው፣በዚንባዌ 51
በመቶ እጅ የህዝብ ኃብት ነው፣በሞንጎሊያ 49 በመቶ እጅ የህዝብ ኃብት ሆኖ ቀሪው የኢንቨስተሩ ነው፡፡
በቻይናና በህንድ የወርቅና የተወሰኑ ማዕድናት በውጭ ሃገር ሰዎች ንብረት መሆን ሕጉ ይከለክላል፡፡
‹‹While it is not at all a new phenomenon, some authorities are trying to retain
possession of their minerals. This was the third trend identified. The country also plans
to introduce mandatory participation of a state-owned mining company. Other countries
are doing the same. Indonesia has revealed a strategy aimed at capping external
ownership of mines to 49 percent after 10 years. Zimbabwe has already started its 51
percent ‘indigenisation laws’. Mongolia has put a 49 percent limit on foreign ownership
of strategic mines. China and India have constraints on foreign ownership of certain
minerals. Changes to ownership laws can have a major bearing on the prize miners
anticipate receiving for their risk.›› Source:-Resource Nationalism – Risky For Africa’s
Economic Growth-November 2, 2013 ventures-africa Economic development, Economics.
ኢዛና ማዕድን ልማት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማሕበር፣ በህወሃት/ ኢፈርት ባለቤትነት የተቆቆመ ካንፓኒ
ሲሆን የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግሥት በትግራይ ክልል ውስጥ የተገኘውን 13 ቶን ወይም ፣13,000
ሸህ ኪሎ ግራም የወርቅ ማዕድን ለዓለም ዓቀፍ ጨረታ በማውጣት የካናዳዊያን የወርቅ ማዕድን ካንፖኒ
ጋር ህወሃት/ኢፈርት በትግራይ ህዝብ ስም የሚዘረፈው የወርቅ ሃብት ነው፡፡ኢዛና ካንፓኒ 393.7
ሚሊዩን ብር የፕሮጀክት ወጪ 2017 ኪሎግራም ወርቅ በሁለት ዓመታት ውስጥ ለመማምረት
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አቅዶል፡፡በዚህ መሠረት 2017 ኪሎ ግራም ወርቅ 2,017,000 ግራም ወርቅ ይሆናል ይሄን ለ29 ግራም (1
ወቄት ማለት ነው) ስናካክለው 69,552 ወቄት ወርቅ ይሆናል ይሄን በ1 ወቄት ዋጋ 1218.80 ዶላር ስናባዛ
84,769,977.6 ሚሊዩን ዶላር ይሆናል በብር ስንቀይረው ደሞ በ20.34 ሲባዛ 1,724,221,344.384
ቢሊዩን ብር የህወሃት ጦር አበጋዞች በውጪ ሃገር ባንኮች ያከማቻሉ ማለት ነው፡፡
የማዕድን ኃብት(Mineral resource)የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግሥት፣ በትግራይ ክልላዊ መንግስት
የገንዘብና ፕላን ቢሮ በነደፈው የእድገትና ትራንስፎርሜድን ፕላን (2010/11-2014/15) በገፅ 17 መሠረት፤
ከ1999 እኤአ ጀምሮ፤በትግራይ ክልል አጠቃላይ፤የስነ-ምድር ካርታ ጥናት መሠረት፤በዓይነት፣
በሚሸፍነውና በመጠኑ የክልሉን የማዕድን ኃብቶች መለየት ተችሎል፡፡ እስካሁን የስነ-ምድር ካርታ ጥናት
እንቅስቃሴ መረጃ መሠረት 24,780 ሜትር ስኮይር የስነ-ምድር ጥናት ተጠንቶና ተጠናቅሮ ሪፖረቱ
ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው፡፡ በትግራይ ክልል የስነ-ምድር ካርታ ጥናት ስብስብ መረጃ 46.2%
ደርሶል፤እናም ክልሉ 850 ኪሎ ግራም ወርቅ በኢትዩጵያ ብሄራዊ ባንክ ተቀማጭ አድርጎል፡፡ በዚህም
ረገድ፤ የተወሰኑ ድክመቶች ስላሉ አስፈላጊው ትኩረት ሊደረግላቸው ከሚገቡት መኃል፤ የሰለጠነ የሰው
ኃይል ልማት፣ የመመርመሪያ መሣሪያዎችና የላብራቶሪ አገልግሎቶች ማሞላትና ሌሎቹም ነጥቦች
ይጠቀሳሉ፡፡ በዚህ መሠረት 850 ኪሎ ግራም ወርቅ 850,000 ግራም ወርቅ ይሆናል ይሄን ለ29 ግራም
(1 ወቄት ማለት ነው) ስናካክለው 29,310 ወቄት ወርቅ ይሆናል ይሄን በ1 ወቄት ዋጋ 1,218.80 ዶላር
ስናባዛ 35,773,448 ሚሊዩን ዶላር ይሆናል በብር ስንቀይረው ደሞ በ20.34 ሲባዛ 726,768,548.7
የህወሃት ጦር አበጋዞች በብሄራዊ ባንክ አከማችተዋል ማለት ነው፡፡ ዝርዝሩን ከድረ-ገፁ ያንብቡ፡፡
የትግራይ ክልላዊ መንግስት እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ

(2010/11- 2014/15) ‹‹Since 1999, geological map survey has been conducted so as to
identify the type, coverage and amount of mineral resources in our region. Up to now,
the activities of collecting geological information from 24,780 meter square and
consolidating reports have been finalized. The geological map coverage of our region has
reached 46.2% and around 850 kg gold is already deposited in the national bank of
Ethiopia. In this regard, there were some limitations which need due attention such as
fulfilling enough skilled manpower and inspecting equipments and laboratory services
among others.›› (Tigray Regional State, Five Years 2010/11-2014/15, Growth &
Transformation Plan, Bureau of Plan and Finance, September 2003 E.C, Mekelle, page
17)

{2} የወያኔ/ኢፈርት /ሜቴክ የግብርና ኃብት፣ የግብርና ዘርፍ
{2.1} ሕይወት የግብርና ሜካናይዤሽን ኃ/የ/ማ (Hiwot Mechanised Agriculture) በ1992 እኤአ
የተቆቆመ በግብርና ንግድ (ኮሜርሻል ፋርሚንግ)ና የግብርና ማሽነሪዎች መሣሪያዎች (ትራክተር፣
ኮምባይነር፣ ወዘተ) በማከራየትና ለገበሬዎች አገልግሎት ለመሰጠት በትግራይ ውስጥ የተመሠረተ
ድርጅት ነው፡፡ ካንፓኒው ሁለት እርሻና አንድ የጥጥ መፈልቀቂያ መኪና/ፋብሪካ በሁመራና
በጸገዴ(በአማራ ክልል) ወረዳ አሁን በህወሃት ዘመን በምዕራብ ትግራይ ክልላዊ መንግስት ስር ተከልሎ
ይገኛል፡፡ ካንፓኒው በተጨማሪ በራውያአን የከብት ኃብት ልማትና የእርባታ የእርሻ መሬት አለው፡፡
ካንፓኒው ከተመሠረተ ጀምሮ በአጠቃላይ ያለማው የእርሻ መሬት ከባቦ እርሻ 2,400ሄክታር፣ባናት እርሻ
3,096 ሄክታር፣ኒጉአራ እርሻ 2,382 ሄክታር ማልማቱ ታውቆል፡፡
ሕይወት የግብርና ሜካናይዤሽን በሃያ አምስት ሚሊዩን ብር ካፒታል እንደተመሰረተና 14,000 ሄክታር
የእርሻ መሬት በዝናብ በማልማት የተለያዩ ሰብሎችን፣ሠሊጥ፣ጥጥ፣ማሽላ በሁመራና በጸገዴ ወረዳ
አልምቶል፡፡ ካንፓኒው መቶ ትራክተሮችና አስር ኮንባይነሮች እንዳሉት ይታወቃል፡፡ ካንፓኒው አንድ
የጥጥ መፈልቀቂያ መኪና/ፋብሪካ 2,100 ቶን ጥጥ ምርት በአመት ከእራሱና ከገበሬዎች እርሻ እያመረተ
ለአልሜዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የጥጥ ያቀርባል፡፡ ካንፓኒው 20 ሄክታር የመስኖ እርሻ ከካሳ ወንዝ
በመጥለፍ በማልማት ላይ ይገኛል፡፡ እንዲሁም 6000 ሄክታር የእርሻ መሬት በሚቀጥለው ሦስት
አመታት ውስጥ ለማልማት እቅድ እንዳላቸው ይገልፃሉ፡፡ ሕይወት የህወሓት መንግስት ተቀናሽ
ወታደሮችን በሁመራ አካባቢ መሬት ተሰጥቶቸው መልሰው እንዲቆቆሙ አድርገዋል፡፡ ሕይወት የግብርና
ሜካናይዤሽን 300 ቆሚ ሠራተኞችና በምርት ወቅት፣10,000 ግዜዊ ሠራተኞች ቀጥሮ ያሰራል፡፡
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{2.2} አበርገሌ ዓለምአቀፍ የከብት ኃብት(Abergelle International Livestock Development)
በመነሻ ካፒታል አስር ሚሊዩን የኢትዩጵያ ብር በ2004 እኤአ ተመሠረተ፡፡በአሁኑ ግዜ 27 ሚሊዩን ብር
ካፒታል ያለው ድርጅት ነው፡፡ ካንፓኒው በመቀሌ ከተማ የቆራ አገልግሎት፣ በመሆኒ እና
በአላማጣ(ወሎ የአማራ ክልል የነበረው) አሁን (ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ተብሎ የተካለለ) የከብት መኖ
ማዘጋጃና ማቀነባበሪያ እንዲሁም ሦስት የከብት ማድለቢያ ጣቢያዎች በአላማጣ፣አግቢ፣ሽሬ ይገኛሉ፡፡
ድርጅቱ 80 ቆሚ ሠራተኞች ሲኖሩት ወደፊት በመካከለኛው ምስራቅና ደቡብ አፍሪካ የከብት ሥጋ
ምርት ለገበያ ለማቅረብ እቅድ እንዳላቸው ይገልፃሉ፡፡
{2.3} ብሩህ ተስፋ የመስኖና ውሃ ቴክኖሎጅ(Bruh Tesfa (Bright Hope) Irrigation & Water
Technology)በ2004 እኤአ በመቐሌ ውስጥ ተመሰረተ በአዲስአበባም ቅርንጫፍ ቢሮውን
ከፍተ፡፡የካንፓኒው ዋንኛ ዓላማ በምስራቅ አፍሪካ አገሮች በመስኖና ውሃ ቴክኖሎጅ መሣሪያዎች
አቅርቦት መሪ መሆን ነው፡፡ ካንፓኒው ይህንንም ለመተግበር የሚያመርታቸውን የውሃ ቴክኖሎጅ
መሣሪያዎች ጥራትና ንድፍ ለዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ በማድረግና የመገጣጠም አገልግሎት
በመስጠት ጭምር ነው፡፡ ካንፓኒው ከሚያመርታቸው ምርቶች ውስጥ፣ ዘመናዊ የመስኖ የእርሻ
አገልግሎት፤የመስኖ ተንጠባጣቢ የውሃ ፕላስቲክ ቱቦ፣ኤችዲ ፒኢ ቱቦዎችና መገጣጠሚያዎች፣ የውሃ
ቁጠባና የኃይል ፍጆታን ቀናሽ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለደንበኞቹ ለገበሬዎች፣ ለኮሜርሻል ፋርም፣
ለመንግስትና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ምርቱን በማቅረብ አገልግሎት ይሠጣል፡፡
The businessman Mulugeta Guade established Addis Pharmaceuticals Share Company
with a partner in 1992, as discussed above. Reported disagreements over the price at
which EFFORT would purchase his 49% stake in the company coincided with a number
of legal disputes between EFFORT and Mulugeta and his business interests (including
Addis International Trading and Addis Transport), before the shares were finally sold to
EFFORT in February 2005. Mulugeta was also a founder shareholder of Wegagen Bank
in 1997, and it was reported that the removal of the Bank’s second Chairman in 2006
was connected with the issue of a letter of credit in his favour.
{2.4} መቐለ የእፅዋት ዘረመል ላብራቶሪ (Mekelle Plant Tissue Culture Propagation
Laboratory) በ2006እኤአ ሲመሠረት የግብርና ምርት ስርዓቱን ለመለወጥና በተትረፈረፈ የግብርና
ምርቶች፣በምግብ እራስን ለመቻል ዓላማ ነበር፡፡ የካንፓኒው ዓላማ የችግኝ ምርቶችን በዓመት ከ3
ሚሊዩን ወደ 5 ሚሊዩን ከፍ ለማድረግ ነበር፡፡ ከችግኞቹ መኃከል ሙዝ፣ድንች ስኮር፣ vines አፕል፣
citrus ባህር ዛፍ፣የሸንኮራ አገዳ፣ አናናስ፣ጉደሬና የአበባ ምርቶች ይገኙበታል፡፡ ይህ ካንፓኒ ቅርብ ግዜ፣
በኢፈርት ለመቐሌ ቴክኖሎጅ ኢንስቲቲዩት በስጦታ ተበርክቶል፡፡
{2.5} አላጌ የደን ልማት አገልግሎት (Alage Forest Development & Utilisation) በ2005 እኤአ
በመቐሌ ከተማ በደጀና ኢንዶንመንት ስር ተቆቆመ፡፡ የካንፓኒው ዓላማ የደን ልማት ኢንደስትሪ
ለማስፋፋት including lumber, and essential oil and briquette production from eucalyptus.
የካንፓኒው በቤተሙከራ ጃትሮፓን፣ aloe, and sisal ጃትሮፓን፣እና የባህር ዛፍ ምርት ለማጨው
ችፑርድና ኮንፔልሳቶ ፋብሪካ ያቀርባል፡፡
{3} የወያኔ/ኢፈርት /አገልግሎት ዘርፍ ሃብት፣የአገልግሎት ዘርፍ (Services Sector)
{3.1} የወያኔ/ህወሓት የፖለቲካ ፓርቲዎች የባንክና ኢንሹራንስ ንግድ ኢንተርፕራይዝ
ወጋጋን ባንክ፣(Wegagen Bank)ወጋጋን ባንክ በ1997እኤአ ሲቋቋም ኢፈርት 15 በመቶ ሼር ነበረው፡፡
የኢትጵያ ህግ አንድ ኢንቬስተር 5 በመቶ ሼር ብቻ መሸፈን እንዳለበት ህግ በመደንገጉ ኢፈርትና
የሌሎቹም ሼር 4 በመቶ ሆነ፡፡ በ2010 እኤአ ወጋጋን ባንክ 223 ሚሊዩን ብር ከታክስ በኃላ ትርፍና 23
በመቶ እድገት ማግኘቱን አስታውቆል፡፡ ወጋጋን ባንክ የተቋቋመበት የተከፈለ ካፒታል 633 ሚሊዩን
ብር በመሆን በሃገሪቱ ካሉት ባንኮች ትልቁ መሆን ችሎል፡፡ ወጋጋን ባንክ 3.8 ቢሊዩን ብር ተቀማጭ
ገንዘብ ያለው ሲሆን ብድር የማበደር አቅሙ ስፊ መሆኑ ይስተዋላል፡፡
አፍሪካ ኢንሹራንስ(Africa Insurance in the financial sector) አፍሪካ ኢንሹራንስ ሁለተኛው
የፋይናንሻል ዘርፍ ካንፓኒው ሲሆን በ2009/10እኤአ 19 ሚሊዩን ብር የተጣራ ትርፍ አግኝቶል፡፡ አፍሪካ
ኢንሹራንስ 291 ሚሊዩን ብር አጠቃላይ ንብረት እንዳለው ተገልፆል፡፡ በመላ ሃገሪቱ ውስጥ 15
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ቅርንጫፍች አሉት፡፡ አፍሪካ ኢንሹራንስ 40 ሚሊዩን ብር ሼር በወጋጋን ባንክ አለው፡፡በኢትዩጵያ
ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዩጵያ የግል ባንኮች የፋይናንስ ዘርፍ በመቋጣጠር ከህወሓት/ኢህአዴግ ፓርቲዎች
የሃገሪቱን ባንኮች ኃብትን ከሚቋጣጠሩት ውስጥ
የትግራዩ ኢፈርት ወጋገን ባንክ፣ ፀሃይ
ኢንሹራንስ፣አንበሳ ኢንተርናሽናል
ባንክ፣ንብ ኢንሹራንስ፣ እናት ባንክ፣ ናሽናል ኢንሹራንስ
ይገኙበታል፡፡ ከሠንጠረጁ ላይ 2014/15 ገቢያቸውን ማስተዋል ይቻላል፡፡
ተ/ቁ

የባንኩ ስም

የባንኮች ትርፍ በኢትዩጵያ
ብር (2014/15)

የኢንሹራንሰ ስም

1
2

አባይ ባንክ
አዲስ
ኢንተርናሽናል
ባንክ
አዋሽ ባንክ
አቢሲኒያ ባንክ
ብርሃን ኢንተርኛሽናል
ባንክ
ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ
የኢትዩጵያ ንግድ ባንክ
የኦሮሚያ ህብረት ባንክ
ዳሽን ባንክ
ደቡብ ግሎባል ባንክ
የኢትዩጵያ ልማት ባንክ
እናት ባንክ
አንበሳ
ኢንተርናሽናል
ባንክ
ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ
ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል
ባንክ
ህብረት ባንክ
ወጋገን ባንክ
ዘመን ባንክ
ጠቅላላ

125.0
44.6

አባይ
አዋሽ

ኢንሹራንስ ትርፍ
በኢትዩጵያ ብር
(2014/15)
26.8
64.3

639.0
270.7
104.5

ብርሃን
አፍሪካ
ቡና

3.4
37.0
7.8

134.5
907.0

ኢትዩጵያን
ኢትዩላይፍ

60.3
8.6

729.3
18.5

ላየን
ሉሲ

13.1
8.5

53.0
200.0

ናሽናል
ንብ

28.0
62.3

337.1

ኒያላ

64.9

281.0
352.4
128.0
14,425,000,000

ኦሮሚያ
ፀሃይ
ዩናይትድ

100.0
45.8
62.3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

የባንክና ፋይናንሻል ዘርፍ ሓብት ወጋጋን ባንክ () አንበሳ ኢንሹራንስ () አንበሣ ባንክ() እናት ንክ ()
ዳሎል ባንክ
ደደቢት ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን (Dedebit Credit and Savings Institution (DECSI)
በህወሃት የፖለቲካ ድርጅት በ1987 የተመሠረተው (ትእምት) ኢፈርት የንግድ ድርጅት ሁለት ክንፎች፤
አንደኛው ክንፉ የኢንቨስትመንት መዓከል ሲሆን ሁለተኛው ክንፉ ደግሞ በጎአድራጎት ማዕከል ነበር፡፡
ህወሓት የኢኮኖሚ ምሶሶ የሆነው ኢፈርት የቢዝነስ ኢምፓየር በኢትዩጵያ የግሉን ዘርፍ ባለኃብት
ሥራዎችን በመንጠቅ የሃገሪቱን የፋይናንስ፣ የመሬት፣የማዕድን ኃብት በሞኖፖል የሚቋጣጠር የማፍያ
ድርጁት ነው፡፡ በ1994 እኤአ በመንግሥታዊ ባልሆነ የበጎአድራጎት ድርጅት(“NGO”) ስም የተመሠረተው
የተመሠረተው Rural Credit Scheme of Tigray (RCST) ብሎም ማህበረ ረድኤት ትግራይ (Relief
Society of Tigray (REST) 1997 እኤአ ወደ ‹ደደቢት ብድርና ቁጠባ ኢንስቲቲውሽን. ወይም ‹‹ደደቢት
‹‹ደደቢት ትካል ልቓሕን ዕቀEርን አ/ማ›› በሚል ስያሜ ተመሰረተ፡፡ ደደቢት ያገለገሉ ጀነራል ማናጀር
በአቶ ዩሃንስ ገብረመስቀል/ አቶ አታክልቲ ኪሮስ፣ ከህወኃት ኢህአዴግ ሬስት በቸረው የተፈቀደ ፍሬ
ካፒታል እንደተመሰረተ ገልጸዋል፡፡ የብድርና ቁጠባ ተቀõሙ በመቐለ ከተማ ዋና መሥሪያ ቤቱን ፎቅ
ገንብቶል እንዲሁም በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ 142 ቅርንጫፍ ቢሮዎች ከፍቶል፡፡ በ2011 እኤአ
ካፒታሉን በማሳደግ 1 ቢሊዩን 800 ሚሊዩን ብር መድረሱ ተገልፆል፡፡ እንዲሁም ደደቢት ብድርና
ቁጠባ 397,000 ብድር የወሰዱ አባላት እንዳሉት ተገልፆል፡፡ የደደቢት በትግራይ ክልል ውስጥ የ84
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በመቶ ሽፋን ሲኖረው ከመላ ሃገሪቱ ከፍተኛውን የሽፋን ድርሻ እንዳለው ተረጋግጦል፡፡ ለደደቢት፣
ከዓለም ዓቀፍ ለጋሾች ዘንድ ከተበረከተለት ንዋይ መኃል የኒዘርላንዱ ኖቪብ፣ የኖርዌጂያን ህዝባዊ
እርዳታ፣ ሴስኦኤስ ፋይም ቤልጅየም ሉዘምበርግ በጎ አድራጊዎች ይገኙበታል፡፡Thus, following the

legal framework provided by the national proclamation in 1996 (proclamation 40/96),
RCST was transformed into a quasi-private ‘business oriented’ microfinance institution
in 1997 and subsequently renamed Dedebit Credit and Saving Institution (DECSI). Like
many MFIs, DECSI has benefited from international donor funding, particularly at early
stages. Among its notable donors are NOVIB (the Netherlands), Norwegian People’s Aid
(Norway), and SOS Faim (Belgium and Luxembourg).
(3.5) አዲስ መድኃኒት/ፋርማሲዩቲካል ፋብሪካ(Addis pharmaceutical factory) በ1992 እኤአ
በሁለት ሰዋች በጋራ ንብረትነት የተመሠረተ የንግድ ድርጅት ነበር፡፡ፋብሪካው ደቡብ ምዕራብ ትግራይ
በአዲግራት ከተማ የተቆቆመ ፋብሪካ ነው፡፡ በ1995 እኤአ አንደኛው ሰው የንግድ ድርሻውን ለኢፈርት
አስተለላለፈ፡፡ በ1997 እኤአ ፋብሪካው ምርት ማምረት በመጀመር 30 በመቶ ብቻ የማምረት አቅሙን
እንደተጠቀመ ከዛም በህወሓት መንግስት ድጋፍ ከውጭ የሚገቡ መድኃኒቶች ወደሃገር ውስጥ
እንዳይገቡ በማገድና ከአዲስ መድኃኒት ፋብሪካ እንዲገዙ ትእዛዝ በማስተላለፍ የመድኃኒት ገበያ
ድርሻውን ከፍ ማድረግ ችለዋል፡፡ በአሁኑ ግዜ የፋብሪካው የምርት አቅርቦት 77 በመቶ መድረሱ
ይገለፃል፡፡ ፋብሪካው ምርቱን 130 ዓይነቶች አድርጎ በመጨመርና በ10 የምርት ማምረቻ የመስመር
ስርጭት (The company has more than nine production lines and fully equipped
laboratories as well as the capacity to produce tabulates, capsules, syrups/suspensions,
dry powders for reconstitution, injectable vials, liquid injectable ampules, creams and
ointments.)በማድረግ በኢትዩጵያ ትልቁ የመድኃኒት ፋብሪካ ለመሆን በቅቶል፡፡ Addis
Pharmaceutical Factory manufactures more than 91 high quality products of different
therapeutic categories including antibiotics, gastro-intestinal drugs, central nervous
system drugs, cardiovascular drugs, anti-diabetic agents, antihistamines, antehelmitics,
analgesics, antiprotozoals, respiratory drugs, dermatological preparations, minerals and
vitamins as well as large volumes of Parentals. በ2009 እኤአ ሁለተኛውን ፋብሪካውን በአቃቂ
ከተማ manufacturing of large volumes Parenterlas.
ኢፋርም EPHARM ኢፋርም በ1972 እኤአ የተቋቋመ የመድሃኒት ፋብሪካ ሲሆን ከ50 በላየረ
መድሃኒቶችን በማምረት ሲታወቅ ለ570 ሠራተኞች የስራ እድል ፈጥሮል፡፡ በኢትዩጵያ የሚገኙ
የመድሃኒት ፋብሪካዎች 98 በመቶ የመድሃኒት ጥሬ እቃዎች ግብአት ከቻይና ኢንፖርት እንደሚያደርጉ
ጥናቶች አረጋግጠዎል፡፡ የመድሃኒት ምርቱም አቅርቦት 70 በመቶ ለመንግስታዊ ፋርማሲዩቲካል ዘርፍ
በግልፅ ጨረታ ይቀርባል፡፡
ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴ፣አብዛኛዎቹ በአዲስ አበባ የሚገኙ ውጤታማ ነጋዴዎች ከህወሃት የጦር
አበጋዞች መንግስት ጋር የጠበቀ የንግድ ግንኙነት አላቸው፡፡ የህወሃት/ ኢፈርት ድርጅት 51 በመቶ
የኃብት ድርሻ ከአዲስ ፋርማሲዩቲካል ፋብሪካ፣ ስታር ፋርማሲዩቲካልና ሜዲካል ሰፕላይ የጋራ ሼር፡፡
ከዚህ ውስጥ ከፍተኛው ሼር ደግሞ ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴ በሁለት አስርት አመታት በኃብት ምጥቀት
መሠላል በሮኬት የተተኮሰ በሎንደን ከተማም የሰናይ ታወር ባለቤት በመሆን ከወያኔ ጋር በጋራ የዘረፉ
መሠረተ ደሃዎች ናቸው፡፡ ሙሉጌታ ጎዴ መንግስቴአዲስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ባለቤትና ከፍተኛ ሼር
ድርሻ በአቢሲኒያ ባንክና ናይል ኢንሹራንስ እንዳላቸው ይታወቃል፡፡
{3.6} ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ (Express Transit Service)
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ካንፓኒ በኢፈርት በ1995እኤአ ሲቆቆም በ30 ሚሊዩን ብር ካፒታል
የተመሠረተ ድርጅት ነው፡፡ ካንፓኒው ከሚሰጣቸው የኪራይ አገልግሎቶች ውስጥ አጠቃላይ የመጋዘን
ቦታዎች ለካርጎና ለኮንቴይነሮች ማስቀመጫ ስፍራ ማደራጀት፣ እንዲሁም ካንፓኒው የራሱ የጭነት
መኪኖች በማዘጋጀት የትራንስፖርት አገልግሎት ከጅቡቲ ወደብ ወደ ኢትዩጵያ በማመላለስ ከፍተኛ
የገበያ ድርሻ በዘርፍ እንዳለው ይገልፃል፡፡ ካንፓኒው ዋና ቢሮና አስር ቅርንጫፍ ቢሮዎች በሃገሪቱ ውስጥ
አሉት፡፡
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ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ፖርት ሱዳን ወደብን ተጠቃሚ ብቸኛ ትራንዚት ካንፓኒ ነው፡፡ ካንፓኒው
የዓለም አቀፍ ትራንስፖርት ድርጁት አባል ነው፡፡ ካንፓኒው ትራንዚት ሰርቪስ በግሉ ዘርፍ የአንበሳውን
ድርሻ እንዳለውና በመንግስታዊ፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና
የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ብዙ
ደንበኞች እንዳሉት በድረ-ገፅ ላይ ገልፆል፡፡
• Extran is the only transit company that managed to enable Ethiopia to utilize Port
Sudan.
• The sole member of the GTO (Global Transport Organization) in Ethiopia, which is
networked to 154countries or 750cities around the world.
• It has already attained the leading share, as compared to private competitors in the
sector, consequential of its capability to amass a long list of clientele ranging form
prominent private companies, governmental, non-govern-ment and international
organizations. To list few of the long-standing customers from each category. .........More
>>
{3.7} ጉና ትሬዲንግ ሀውስ ኮንስትራክሽን(Guna Trading House Construction)
ጉና ትሬዲንግ ሀውስ ኮንስትራክሽን በ1992 እኤአ በኢፈርት የተቆቆመ የንግድ ድርጅት ሲሆን በ10
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ካፒታል የተመሠረተ ነበር፡፡ በአሁኑ ግዜ በአመት የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ (
annual turn over) 60 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር እንደሆነ ተገልፆል፡፡ በ2005/6 እኤአ 170 ሚሊዩን ብር
የነበር ሲሆን በ2008/9 እኤአ 796 ሚሊዩን ብር ደርሶል፡፡በአሁኑ ግዜ 1ቢሊዩን ወይም 60 ሚሊዩን
ዶላር በአመት እንደሚያንቀሳቅስ ተገልፆል፡፡
ካንፓኒው ዋና ቢሮው አዲስአበባ ገርጂ ሲሆን ቅርንጫፍ ቢሮዎች በመቐለ፣ሽሬ፣ሁመራ፣ደሴና ጎንደር
ከተሞች ውስጥ ይገኛሉ፡፡ በአሁኑ ግዜ ዋና ቢሮውን በ15 ሚሊዩን ብር ወጭ በማስገንባት ላይ ይገኛል፡፡
ጉና ትሬዲንግ ሀውስ የውጭና ገቢ ንግድ ስራ ላይ የተሠማራ ካንፓኒ ነው፡፡ በውጭ ንግድ ከሚልካቸው
የግብርና ምርቶች መኃል ሰሊጥ፣የተፈጥሮ ሙጫ፣ቡና፣ጥራጥሬና ቅመማ ቅመሞች፣የቅባት እህሎች
ይገኙበታል፡፡ በገቢ ንግድ የሚያስመጣቸው የግንባታ ዕቃዎች፣ኢንደስትሪ ግብዓቶች ውስጥ የግንባታ
ፊሮ ብረት፣መስተዋት፣ጎማ፣ወረቀትና የግብርና ግብዓቶች ልዩ ልዩ ማዳበሪያ እንዲሁም የማከፍፈል
ሥራዎችን ይከውናል፡፡ ካንፓኒው አጠቃላይ ትርፍ በ2002/03 እኤአ 4 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የነበረ
ሲሆን በ2006/07እኤአ 1.22 ቢሊዩን ኤስ ዶላር በማደግ ከበፊቱ ጋር ሲነጻጸር 227 በመቶ ከፍ ብሎል፡፡
የካንፓኒው ወደ ውጭ የሚልከው ሽያጭ በ2002/03እኤአ 3.5 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የነበረ ሲሆን
በ2006/07እኤአ 11 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ነበር በ214 በመቶ አድጎል፡፡ በአጠቃላይ የካንፓኒው አጠቃላይ
ሽያጭ በዚሁ አመት ውስጥ ከ14 ወደ 43 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር የነበር ሲሆን፣በ200 በመቶ እጅ
አድጎል፡፡ በአለፉት አምስት አመታት ውስጥ በአጠቃላይ 33.6 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ከሰሊጥ ገቢ
አግኝቶል፡፡በአሁኑ አመት ብቻ ካንፓኒው 20000ቶን ሰሊጥ ወደ ውጭ በመላክ 38 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር አግኝቶል፡፡ ይህም የሆነው በዓለም አቀፍ ገበያ የሰሊጥ ምርት ከ900 ወደ 2000 ዩኤስ ዶላር በቶን
ከፍ በማለቱ ነው፡፡
በኢትጵያ 36 ካንፓኒዎች የቅባት እህሎችና ጥራጥሬዎች ወደ ውጭ ሃገር የሚልኩ ሲሆን ዋነኛው ላኪ ጉና
ትሬዲንግ ሀውስ ነው፡፡ካንፓኒው ለሳውድ አረቢያና ቱርክ የቅባት እህሎች ይልካል በ2008/9እኤአ 180
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ገቢ በኢፈርት ድርጅቶች የአንደኛ ደረጃ አግኝቶል፡፡ በዚሁ ግዜ ትራንስ ኢትዩጵያ 80
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ገቢ በማግኘት የሁለተኛ ደረጃ አግኝቶል፡፡ እንዲሁም በሃገሪቱ በግሉ ዘርፍ
ኤክስፖርት በማድረግ፣የተሰማሩ 60 ካንፓኒዎች የቡና ምርት ወደ ውጭ ሃገር የሚልኩ መሆናቸው
ይታወቃል፡፡ በኢትዩጵያ በቀ.ኃ.ሥ ዘመን የጀመሩ የግሉ ዘርፍ ባለኃብት በዚህ መንገድ ነው ከንግዱ
ጫዋታ የወጡት፡፡ ቀሪውን ለአንባቢው ህሊናና ፍርድ መተው በቂ ነው፡፡
Coffee is Ethiopia’s most valuable export commodity, accounting for 35% of
foreign exchange earnings, and 25% of GDP (Sutton and Kellow, 2010: 33).
Oilseeds and pulses constitute Ethiopia’s second largest export commodity after
coffee, and in 2008/9 export revenue reached US$445million (Sutton and
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Kellow, 2010:) Both sets of commodities are now traded under the Ethiopian
Commodities Exchange (ECX), established in 2008, in order to improve the
efficiency of trading of a range of agricultural products. ECX has had a significant
impact on the way in which import-export companies interact with producers,
improving market information for producers, but also introducing an
intermediate mechanism. Teething problems with the establishment of ECX’s
storage and transport logistics in the Humera/Shire area are projected to have a
significant impact on Guna’s flagship export of sesame during the current
financial year. The intervention of ECX in the oilseeds sector has driven
significant changes in the relationships between producers, including the EFFORT
sister company Hiwot Mechanised Agriculture, and buyers including Guna. Guna,
along with its sister endowment-owned companies in other parts of the country
(Ambassel, Dinsho, and Wendo), was criticised for an aggressively competitive
approach to the fertiliser import market during the 1990s. Private operators
were first allowed to enter the state-controlled fertiliser market in 1993, and
price controls and subsidies were lifted in 1996.
It seems clear that the links between organisations with strong connections to
EPRDF and the government in the supply and distribution of fertiliser in the
1990s went well beyond a normal pattern of commercial synergies. Fertiliser in
Tigray, for instance, was for some time imported and distributed by Guna,
transported by TransEthiopia, on roads constructed by Sur, under an extension
programme organised by REST, on credit provided by the Dedebit Savings and
Credit Institution (DESCI), through Farmers’ Associations and Co-operatives, with
a payment guarantee from REST and/or the regional government.
Since the beginning of the century, the SOE Agricultural Inputs Supply Enterprise
(AISE) has once again increased its market share, and since 2005, co-operatives
have become involved in fertiliser supply, greatly reducing the involvement of
endowment-owned companies, particularly Guna. Guna’s decision to move into
coffee exports in 1999 was also controversial, denoting its willingness to
compete with its sister endowment-owned companies to trade a commodity
grown in Oromia and the SNNPRS. Guna’s more recent move into construction
materials, particularly re-bars, reflects the demands of the construction boom of
the period from 2004
Guna Trading is a shareholder in United Insurance, whose CEO is a trenchant
critic of business policy.
For example, Guna monopolizes the wholesale and export trade with sesame
and incense.
{3.8} ሱር ኮንስትራክሽን (SUR Construction) ሱር ኮንስትራክሽን በ1992 እኤአ በ180 ሚሊዩን ብር
መነሻ ካፒታል በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተመሠረተ ካንፓኒ ነው፡፡ በ1995 እኤአ በኢፈርት ድርጅት
ሥር ሆኖ በ2003 እኤአ ኃ/የ/የ/ድርጅት ሆኖ በኢፈርት ሥር ተዋቀረ፡፡ ሱር ኮንስትራክሽን በአሁኑ ግዜ
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አንድ ቢሊዩን ብር ወይም 60 ሚሊዩን ዩኤስኤ ዶላር ንብረት ያለው ድርጅት ነው፡፡ የሱር ካፒታል 200
ሚሊዩን ብር ወይም 12 ሚሊዩን ዩኤስኤ ዶላር ከፍ ብሎል፡፡ የሱር አመታዊ ተንቀሳቃሽ ገንዘብ 690
ቢሊዩን ብር ወይም 41 ሚሊዩን ዩኤስኤ ዶላር ደርሶል፡፡ሱር በአሁኑ ግዜ የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች ዋጋ
3.5 ቢሊዩን ብር እንደሚገመት ኢፈርት አስታውቆል፡፡ ሱር ኮንስትራክሽን በሃገሪቱ ውስጥ ያለው
በግንባታው ዘርፍ ያለው የገበያ ድርሻ 10 በመቶ ይዞል፡፡ ሱር ኮንስትራክሽን 1000 የግንባታ ማሽነሪዎችና
ፕላንት ሲኖሩት እንዲሁም 1500 ቆሚ ሠራተኞችና 6000 የቀን ሠራተኞች እንዳሉት ኢፈርት
በ2010እኤአ ገልፆል፡፡ Sur Construction was established as a share company in
January 1992 with an initial capital of ETB180million, and is based in Addis
Ababa. Brought under EFFORT in 1995, and reorganized as a PLC in 2003, it now
has assets valued at around ETB1billion (US$60million), and capital of
ETB200million (US$12million). Its annual turnover is more than ETB690million
(US$41million), with a recently estimated cumulative project value of more than
ETB3.5billion (EFFORT, n.d.[2010a]). The company estimates its market share of
the construction sector at around 10%. The company has almost 1,000 pieces of
construction machinery and plant, and employs more than 1,500 permanent and
contract staff, and 6,000 daily labourers (EFFORT, n.d.[2010a]).
ሱር ኮንስትራክሽን በግንባታው ዘርፍ ከአከናወናቸው ስራዎች ውስጥ
(ሀ) በሃይድሮ ኤሊትሪክ ፓወር ፕሮጀክቶች ግንባታ ሥራዎች በጢስ አባይ(በአማራ ክልል)፣ በተከዜ
(ትግራይ ክልል) ውስጥ ከሰርቢያንና ከቻይና ኮንትራክተሮች ጋር አብሮ ያለጫረታ ሠርቶል፡፡
(ለ)የኤርፖርት ግንባታ ላሊበላ(በአማራ ክልል)ና፣በሁመራ(የጎንደር መሬት በምስራቅ ትግራይ
የተከለለ)ያለጫረታ ሠርቶል፡፡
(ሐ) በኪነ-ሕንፃ ግናባታ፣የመቐለ ዩኒቨርሲቲ፣አክሱም ዩኒቨርሲቲ፣(ትግራይ ክልል)፣አልሜዳ
ጨርቃጨርቅና የልብስ ፋብሪካ፣ በመቐለ የሰማእታት ሃውልት እንዲሁም በአዲስአበባ የስፖርት
ኮምፕሌክስ ከኢንፔሪያል ሆቴል አጠገብ ገንብቶል፡፡ለትግራይ አንጋፋ የጦር ጉዳተኞች ማሕበር
በአዲስአበባ ስታዲየም ትልቅ ፎቅ ገንብቶል፣ለትግራይ ረድኤት ድርጅትና ትግራይ ልማት ማሕበር ዋና
ፅህፈት ቤት በመቐለ ከተማ ትልቅ ፎቅ ገንብቶል፡፡ እንዲሁም በቬርኔሮ ኮንስትራክሽን ካንፓኒ ጋር
አዲስአበባ ቦሌ ክፍለከተማ ውስጥ ሜጋ ኔት ኮርፖሬሽን የኢፈርት ዋና ፅህፈት ቤት ሕንፃ ገንብቶል፡፡ Sur
construction built a building for the Tigray Veteran Fighters Association, with
funds made available by EFFORT; as well as HQ buildings for REST and TDA in
Mekelle (it is notable that the Mega-NET corporation building in Addis Ababa’s
Bole, which houses the EFFORT office in Addis, was built by the long-established
Ethiopian-Italian contractor Varnero).
(መ) በመንገድ ግንባታ ዘርፍ፣ሱር ኮንስትራክሽን የሰራቸው መንገዶች ከጎንደር-ዳንሻ 138 ኪሎ
ሜትር፣ከአርባምንጭ-ጂንካ 112 ኪሎሜትር፣ ከሆለታ-ሙገር 57 ኪሎሜትር፣ ከወረታ- ጎጎበ 49
ኪሎሜትር ሠርቶል የመንገድ ሥራው ወጭ አልተገለፀም፡፡ በተጨማሪም ሱር ኮንስትራክሽን በንዑስ
ኮንትራክተርነት በአነስተኛ የመንገድ ስራ በመሳተፍ፣ 10 ሚሊዩን ብር በምስራቅ ደደቢት እና በፊንጫ
በምስራቅ ኦሮሚያ 20 ሚሊዩን ብር መንገድ ገንብቶል፡፡ ሱር ኮንስትራክሽን ያጋጠመውን የንግድ ጨረታ
የማሸነፍ ችግርና ከባንክ ብድር የመግኘት ችግሮች ህጋዊና የሥነ ምግባር ደረጃን ያለውን ቅሬታ
በሚቀጥለው ሁኔታ ገልፆታል፡፡
‘‘The company reports that it faces difficulties both in winning bids and in
securing credit, because of what it claims is its ‘exemplary’ commitment to legal
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and ethical business standards. Examples of unsuccessful bids in 2008, for
instance, reportedly include those for road construction on Arerti-Gobensa
(Mojo-Metahara in Oromia), Yalo-Chercher-Mehoni (in Tigray/Afar),
Endaselassie-Dedebit (in Tigray), and Sanja-Keraker (in Amhara, to the Sudan
border), all of which were awarded to competitors. A loan of ETB100million
secured from the CBE in 2008/9 represents 10% of Sur’s assets, and reportedly
took 6 months to secure. Sur represents a key component of the strong
integration that characterises the EFFORT group of companies, as well as other
closely associated organizations in Tigray.’’ እንደ አዜብ መስፍን ገለፃ፣ሱር ኮንስትራክሽን
በአለፉት 15 አመታት ውስጥ፣ ለሁለት ግዜ መነሻ ካፒታሉን እንደበላና አሁን እንዳገገመ ገልፃለች፡፡
በትግራይ ህዝብ ስም ዘረፍነው፣ ሰረቅነው፣ ገንዘቡን ባህር ማዶ አሸሸነው ብትይ አይሻልም!!!The CEO
cited the indicated in her interview that one of the major firms, Sur construction,
which had “eaten” its capital twice in the last fifteen years, have now fully
recovered and eyes on expansion projects.
{3.9} ትራንስ ኢትዩጵያ (Trans Ethiopia) በ1993 እኤአ በኢፈርት በተከፈለ ካፒታል 100 ሚሊዩን
ብር የተቆቆመ ድርጅት ሲሆን የደረቅና የፈሳሽ
ጭነቶችን በትራንስፕርት አገልግሎት ዘርፍ
ለማመላለስ፣እንዲሁም ከውጭ ሃገር ጎማ ፣ባትሪዎች፣የመኪና ቅባት መሳሰሉትን አስመጥቶ ለማከፋፈልና
ለመሸጥ እንዲሁም ከሦስተኛ እስከ አምስተኛ መንጃ ፍቃድ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሣሪዎችን በመጠቀም
ስልጠና መስጠት በሚል ሥራ ጀመረ፡፡ ከ2009እኤአ ጀምሮ ትራንስ ኢትዩጵያና ኤክስፕሬስ ትራንዚት
ስርቨስ ኢንተርፕራይዝ( Express Transit Service Enterprise) ጋር ሽርክና በመፍጠር የጭነት
የትራንስፕርት አገልግሎት፣ የዕቃ ማመላለስ/ማጎጎዝ አገልግሎት፣የጉምሩክ አገልግሎት፣እንዲሁም የመኪና
ጎማዎች( Pirelli tyres)፣ ባትሪዎች፣ ሎሎች ተመሳሳይ ቢዝነስ ለመስራት ካፒታላቸውን 102.5 ሚሊዩን
ብር ከፋ በማድረግ በጋራ ለመስራት ተስማሙ፡፡ የካንፓኒው ዋና ፅሕፈት ቤት መቐለ ሲሆን ቅርንጫፍ
ፅህፈት ቤቶች በአዲስአበባ፣ ናዝሬት፣ ሚሌ፣ሁመራ፣ኮምቦልቻ፣ጎንደርና ጅቡቲ ከፈተ፡፡ ካንፓኒው፣የውጭ
ንግድና የገቢ ንግድ የሚወጡና የሚገቡ ምርትና ሸቀጣሸቀጦችን በደረቅና ፈሳሽ ጭነት የትራንስፕርት
አገልግሎቶች በማመላለስ በቮልቮ፣አይቪኮ፣ስካኒያና ሲኖ የጭነት መኪኖች ይጠቀማሉ፡፡ ካንፓኒው
ከትግራይ ረድኤት ድርጅት ጋር በመሆን የደረቅና የፈሳሽ ጭነት የትራንስፕርት አገልግሎትና የመኪኖች
የጋራዥ አገልግሎት በ458 ጭነት መኪና ከነተሳቢውና በ23 የፈሳሽ ጭነት መኪኖች ይጠቀማሉ
እንዲሁም የእቃ ማስቀመጫ መጋዘኖች በኪራይ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ካንፓኒው 1248 ሠራተኞች
አሉት፡፡
TransEthiopia operates alongside a series of public and private transport
companies, and around 90 cooperative-style transport associations, of which 20
operate fleets of between 100 and 400 vehicles, in a market where transport
unit costs have been declining. The total national transport capacity in 2006 was
estimated at over 43,000 vehicles, of which two thirds were available for
commercial hire: 35,600 for dry cargo, and 1,800 for liquid cargo. TransEthiopia
is reported regularly to subcontract 30-40% of its business to a number of
transport associations, significantly leveraging its market share. It also
subcontracts ‘gomista’ (tyre repair), and loading/unloading services to small
associations in Mekelle, Adama and Mille. Whilst the dry cargo sector shows
little concentration at the national level (regional markets may be different), the
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transport of liquid cargo is more concentrated, with the top 8 operators (of
which TransEthiopia is one) having 67% of lifting capacity, according to Transport
Authority figures. TransEthiopia has long been considered one of the most
profitable arms of EFFORT, and claims an exemplary record in timely, even early,
repayment of credit (including loans of ETB100million and ETB35million from
Dashen Bank, and ETB150million from the CBE, equivalent to US$5.9million,
US$2million, and US$8.9million respectively). Its position in the transport sector
in the 1990s was considered to be controversially dominant, particularly in
relation to the lucrative long-haul transport of relief grain from the ports to
Northern Ethiopia. TransEthiopia’s commercial incorporation of several hundred
Mercedes and IVECO truck- trailers donated on a humanitarian basis to REST
during the 1980s, and its ongoing role moving large quantities of humanitarian
cargo for the organization, gave it an early competitive advantage. Competitors
complained that high prices paid for food distribution to remote rural centres in
Tigray and Amhara allowed TransEthiopia to offer unmatchable long- haul rates.
EFFORT and REST responded to critics by insisting that market forces alone
would provide inadequate protection to the high transport capacity to remote
areas in the north of the country needed in times of food insecurity.
TransEthiopia’s involvement in the transport of fertilizer throughout the country
during the 1990s is also thought to have been highly profitable, and it is clear
that the business has well established ongoing client relations both with its
EFFORT sister companies, and in the sugar, fertiliser, imported cement, and
humanitarian cargo sectors. እንደ አዜብ መስፍን ገለፃ፣ትራንስ ኢትዩጵያ ለአለፍት 20 አመታት
የሂሳብ ደብተሩን ኦዲት እንዳላስደረገ ሆኖም የካንፓኒው ካፒታል 270 ሚሊዩን ብር እንደሆነና ቅርብ
ግዜም 2 ቢሊዩን ብር እንደደረሰ ገልፃለች፡፡ በዚች ዓይነት የፖለቲካ ሥራ አስኪያጅ ተመርቶ እንዴት
ትርፋማ መሆን ይቻላል!!! ስንት የተማረ ባለባት ትግራይ ከማለት በስተቀር ምን ይባላል!!!Azeb
Mesfin also indicated that the transport giant Trans-Ethiopia has not been
growing as fast as it should for years. However, in the past years, the firm’s
capital grew two or three times and managed to close its 20 years backlogs of
accounting books. She added, its capital was 270 million “recently” and now
reaching 2 billion birr. Trans-Ethiopia is the only transport company that
International donors can use to carry relief goods throughout Northern Ethiopia.
{3.10} ሮማናት (Romanat) ሮማናት በ2009እኤአ በኢፈርት የተቆቆመ ድርጅት ነው፡፡ ሮማናት በዚሁ
አመት ልዩ ልዩ ተጣጣፊ የዕቃ ማሸጊያ ካርቶኖች፣ፖሊፕሮፕሊን ቦርሳ/ጆንያ ለአግሮ ፕሮስሲንግና ማኑፋክቸሪንግ ማሸጊያ ምርቶች ማምረት ጀምሮል፡፡ የሮማናት ካንፓኒ ደንበኖች የሆኑ የኢፈርት ድርጅቶች
ለመሶቦ የሲሚንቶ ማሸጊያ፣ ለሼባ፣ ለትራንስኢትጵያ፣ጉና እንዲሁም ለብዙ ዱቄት ፋብሪካዎች ምርት
ማሸጊያ ሠርቶል፡፡ ሮማናት 260 ሠራተኞች አሉት፡፡ ሮማናት የእቃ ማሸጊያ ካንፓኒ በጉምሩክ አስራርና
በአበዳሪ ባንኮች ያለውን ቅሬታ ያንቡት፡፡ ‘‘Similarly materials required to establish
Romanat Packaging were delayed in a container for more than a year, because of
difficulties with customs clearance. EFFORT companies have sought and
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obtained credit from a range of public and private banks, not only from the
state- owned banks or Wegagen Bank, in which they have shares. Financial
sector linkages are not only in-house: Guna Trading is a shareholder in United
Insurance, whose CEO is a trenchant critic of business policy.’’
{3.11} ታወር ትሬዲንግ ካንፓኒ (Tower Trading Company) ታወር ትሬዲንግ ካንፓኒ ወይም ሰናይ
ትሬዲንግ ካንፓኒ በ1993እኤአ በኢፈርት በታላቆ ብሪታንያ፣በሎንዶን ከተማ በሼር የተቆቆመ በተከፈለ
ካፒታል ሦስት መቶ ሽህ ፓውንድ (share capital of UK£300,000) ተመሠረተ፡፡ የታወር ትሬዲንግ
ካንፓኒ ማኔጀሮች የነበሩ በሎንደን የኢትዩጵያ ኢንባሲ ሁለት ዲፕሎማቶች ከንፓኒውን መርተዋል፡፡ ታወር
ትሬዲንግ ካንፓኒ በ2006 እኤአ ዓመታዊ ትርፍ መቶ ሃያ አምስት ሽህ ፓውንድ (UK£125,000)
፣በ2007 እኤአ መቶ ሁለት ሽህ (UK£102,000) በአጠቃላይ ዓመታዊ ትርፍ ከአንድ ሚሊዩን እስከ 1.2
ሚሊዩን ፓውንድ ይደርሳል፡፡ ታወር ትሬዲንግ ካንፓኒ ያሰገኘው ትርፍ ከኢፈርት አጠቃላይ እንቅስቃሴ
አንፃር ገቢው ምንም ማለት አይደለም፣ ነገር ግን የውጭና ገቢ ንግድ አገልግሎት በመስጠት ትልቅ ሚና
ተጮውቶል፡፡ ታወር ትሬዲንግ ካንፓኒ እስከ 2008 እኤአ ምንም ዓመታዊ ትርፍ ገቢ አልተገለጸም፣ታወር
ትሬዲንግ ካንፓኒ፣ብሎም በ2010 እኤአ ካንፓኒው በታላቆ ብሪታንያ የካንፓኒዎች መዝገብ እንዲሠረዝ
አድርገዋል፡፡
“ Tower Trading Company (called Senay Trading up to 1995) was incorporated in
London in eptember 1993 with a share capital of UK£300,000. Trading in the
company ceased several years ago, it does not appear in the EFFORT Company
Profile (n.d.[2010a]), and steps were taken to close it down. The company is
included here because documentation available from UK Companies House
describes its shareholders as ‘the trustees of EFFORT’. Former directors have
included at least two diplomats at the Ethiopian Embassy in London. Latest
accounts posted show annual profits of UK£125,000 in 2006, and UK£102,000 in
2007, on an annual turnover of between UK£1million and UK£1.2million. These
figures would accord with the view that the company was not of great
importance in the overall scheme of EFFORT operation, but provided useful
facilitation of import/export activities. No annual returns have been submitted
since 2008, and in March 2010 the company was removed from the UK
Companies Register. The High Court in London reversed this decision in July
2010, in response to the petition of lawyers acting for Mulugeta Guade
Mengiste and Addis International Trading, described by the court as ‘creditors of
Tower Trading Company.’ There is no evidence that EFFORT owns other
companies outside Ethiopia, and interlocutors report that at present it does not.
The prospect that it might do so in future, meanwhile, is explicitly not ruled out.
”
የሙስናና የሌቦች ሃብትና ፎቆች ተወርሰው እዳችን ይከፈል፣ ከሳውዲ አረቢያ የሙስኛዎችን ኃብት
ማምከን ተማሩ!!!
ሙስናና ሌብነትን ለመዋጋት፣ የፕሬስ ነፃነት!!!
ዘራፊዎቹ የወያኔ ኢፈርትና ሜቴክ ድርጅቶች ንብረቶች መጀመሪያ በአክሲዮን ለህዝብ ይሸጡ!!!

(JUNE 9, 2018)
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ምዕራፍ {39}
‹‹ ወራሽ ያጣ ዕዳ!!! ቻይና ቻይና የሸተተ ልማት፣ ለቅኝ ተገዥነት!!!››
ወጣት ታሲር ኦማር ፎድን መታሰቢያ!!!
ሶማሌ ክልል ፕሬዜዳንት አብዲ ኢሊ አረመኔ አገዛዝ በቀብሪ ደሃር እስር ቤት በስቅላት ለሞተች 24
ዓመት ወጣት ታሲር ኦማር ፍትህ ይሠጥ!!!

A German airport management company bought 45 percent of Athens International Airport on May
31. Greece’s primary railway company, TrainOSE, was sold to an Italian railway company last year. A
ship docked at Piraeus port in Athens, 51 percent of which was acquired by the Chinese company
COSCO. Ethiopia International Airport, Ethiopia railway company and EthioTelecom.

ኢትዮጵያ ከሃገረ ግሪክ የብድር ጫና ትማር!!!‹‹ የኢትዮጵያ መንግሥት እንደ አንዳንድ የአፍሪካ አገራት
ደሞዝ ለመክፈል አይበደርም›› ዶክተር ደምስ ጫንያለው(ሜይ 11 ቀን 2018እኤአ/ ቢቢሲ አማርኛ)‹‹
በፈጣን የኢኮኖሚ እድገቶ የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ በቅርቡ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም አይ ኤም ኤፍ
ባወጣው የአፍሪካ ሃገራት ምጣኔ ሃብታዊ ዘገባ ላይ የእዳ መጠኖ ከፍተኛ እንደሆነ አትቶል፡፡ ኢትዮጵያ
የእዳ ጫናዋ መጠን ከአጠቃላይ የሃገር ውስጥ ምርቶ 56.2 በመቶ ድርሻ እንደሆነ ተጠቅሶ ከአገራቱ
ተርታ ተመድባለች፡፡ ምንም እንኮን ተቆሙ ብድሩ አስጊ ደረጃ ላይ እንደሆነ ቢገልፅም በተቃራኒው
ብድር እንደ ችግር ሊታይ አይገባም የሚሉት የግብርናና ምጣኔ ሐብት ባለሙያ ዶክተር ደምስ ጫንያለው
እንደ ምሳሌነት የሚጠቅሱትም በብድር የምትመራውን አሜሪካ መሆኖን ይጠቅሳሉ፡፡ ‹ብድር መውስድ
የሚያስገርም ነገር አይደለም፡፡ ማንኛውም እድገት ከመበደር በነፃ እንቅስቃሴ አይደለም፡፡ ዋናው ጥያቄ
ለምን ተግባር ይውላል›› ይላሉ፡፡ ኢትዮጵያ ብድር የምትበደረው ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት
እንደሆነና አይ ኤም ኤፍና የዓለም ባንክ የመሳሰሉት ተቆማት ለአገሪቱ የተለያዮ መሰረተ ልማቶች ብድር
እንደማይሠጡም ይገልፃሉ፡፡ ‹‹የመንገድ ሥራዎች ለመስራት፣ ግድቦችን ለመገንባት፣ ለመብራት
መስፋፋት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ፣ ለባቡር ዝርጋታ እና ለመሳሰሉት
ኢትዮጵያ ብድር የምትወስደው ከቻይናና ከህንድ ነው ይላሉ፡፡ አንድ የብድር መጠን ሊነፃፀር የሚገባው
ከመክፈል አቅም ጋር ነው፡፡ ብድሩን ተጠቅሞ ገቢ ማግኘትና በወቅቱ መክፈል እስከተቻለ ድረስ ሪፖርቱ
እንደሚለው የሚረብሽ ነገር የለውም፡፡ በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያ መንግሥት ለምን ተበደረ የሚል
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አቆም የላቸውም፡፡›› ይላሉ ዶክተር ደምስ ጫንያለው፡፡ ከድረገጽ መረብ በርብረው የእዳ ጫና የተለያዩ
ሃገራትን አዘቅት እንደሚከት ማስተዋልና ህዝብ ማስተማር ይመረጣል፣ ማስረጃ ሳይጠቅሱ መናገርና
መፃፍ በዚህ ዘመን ያስተዛዝባል ለፖለቲካ እንጀራ ተብሎ ምንጩን ሳይጠቅሱ ወጣቶችን ማሳሳት
ከተማረ ሰው አይጠበቅም፡፡ ብድር እንደ ችግር አይታይም ይላሉ ለምን አይታይም! የአሜሪካ አመታዊ
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት $15 ትሪሊን ዶላር ሲሆን የኢትዮጵያ ጂዲፒ 69 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
ነው ምኑን ከምኑ ነው የሚያወዳድሩት ሰማይና ምድር ነው የኢኮኖሚያቸው ልዮነት፡፡ ኢትዮጵያን
ከአሜሪካ ጋር ማወዳደር አሁን ምን ይባላል!!! እይ ኤም ኤፍና የዓለም ባንክ ለመሠረተ ልማት ብድር
አይሰጡም ያሉት ማስረጃ ይጥቀሱ፡፡ በአጠቃላይ ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ለይተው ሙያዎን በሃቅና
በማስረጃ ያቅርቡ እንላለን፡፡ ማሳሰቢያ ለሁሉም፡- የዶክተሬት መነሳነሶዎን ቢሰቅሉት የተሻለ ይሆናል!!!
ለምን የዶክተሬት፣ የፕሮፌሰር፣ ሜጀር ጀነራል፣ ሌፍተናት ጀነራል፣ የቀድሞ አንባሳደር፣ የቀድሞ
ህወኃት፣ ኢህአፓ፣ መኢሶን… አመራር ወዘተ የአበሻ የስልጣን ኮተት መቼ ይሆን ከዚህ ደሃ ያልተመረ
ህዝብ ላይ ሸክሙ የሚወርድለት!!! ደብተራ ምሁራን ዘመኑ የአዕምሮ እንጅ የዲግሪና በሹመት ማሳያ
መሆን የለበትም፣ እኔ ‹ሜጀር ጀነራል፣ አንባሳደር፣ ዶክተር› ነኝ! ሃሳቤን ተቀበል ለማለት ነው፣
በህብረተሰቡ ላይ ሽጉጥ እንደመምዘዝ ያስቆጥራል፣ ቤተሰቦዎ ያወጡሎት ደምስ ጫንያለው ምን አሎት፣
ይሄ መጥፎ ባህል መቀየር አለበት፣ ፈረንጆቹ ይሄን ማዕረግ አይጠቀሙበትም፡፡ አሁን ደግሞ ‹ዶክተር
ኢንጅነር›፣‹ፕሮፌሰር ኢንጅነር›፣ ‹አንባሳደር ዶክተር› ወዘተ
ኢትዮጵያ ከሃገረ ግሪክ የዕዳ ጫና ትማር፣ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት፣ለማዓት!!! በ2017 እኤአ የግሪክ
መንግሥት በተዘፈቀበት 354 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ምክንያት የባህር ወደቦቹን፣ ኤርፖርቶቹንና ሜጋ
ፕሮጀክቶቹን በዕዳ ጫና ምክንያት ለውጪ ኢንቨሰተሮች በፕራይቬታይዝ ተሸጠዋል፡፡
የዓለም አቀፍ ስምምነት ባንክ፣ Bank for international Settlemets (BIS) በዓለም አቀፍ ስምምነት
የግሪክ አበዳሪዎች የባህር ማዶና የሃገር ቤት አበዳሪዎች አውስትራሊያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅም፣ ካናዳ፣
ቺሊ፣ ቻይና፣ ቴፒ፣ ፊንላንድ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ኒዘርላንድ፣ ኖርዌ፣
ፖርቱጋል፣ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ስፔን፣ ሲዊድን፣ ሲዊዘርላንድ፣ ቱርክ፣ እንግሊዝ፣ እና አሜሪካ
ለዓለም አቀፍ ስምምነት ባንክ ለግሪክ መንግሥት ያበደሩትን ሪፖርት አደረጉ፡፡ የዓለም አቀፍ ስምምነት
ባንክ ግሪክን ለእርድ አቅርቦ ቅርጫውን ለመቃረጥ ፊሽካ ነፋ፡፡ በሃገረ ግሪክ የህዝብ ኃብቶች የነበሩ

የአውሮፕላን ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣ የፍጥነት መንገዶች፣ የውሃ አገልግሎት፣ የኤሌትሪክ
አገልግሎት፣ መንግሥታዊ ሪል እስቴቶች ወዘተ ለግሪክ አበዳሪ አገራቶች ፕራይቬታይዝ ተደረጉ፡፡
የኢትዮጵያ ሃገራችን የህዝብ ሃብትም ዕጣ ፈንታችን ለቻይና መንግሥት በእዳ ጫና ምክንያት
መሸጡ አይቀሬ መሆኑ ልብ ያለው ልብ ይበል፡፡ ቻይና ቻይና የሸተተ ልማት፣ ለቅኝ ተገዥነት!!!

{1} የአቴንስ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት፣ ሄለኒክ ሪፓብሊክ አሴት ዲቨሎፕመንት ፈንድ አቴንስ ዓለም አቀፍ
ኤርፖርትን ለአቪአልያንስ የጀርመን ኤርፖርት ማኔጅመንት ካንፓኒ በ45 በመቶ ድርሻ በ672 ሚሊዮን
ዶላር በጨረታ ተሸጦል፡፡ በ2016እኤአ ጀርመን ካንፓኒ ሆነው ፍራፖርት ስሌንቴል 14 የግሪክ
የአይሮፕላኖች ማኮብኮቢያና ማረፍያዎች፣ በ1.3 ቢሊዮን ዶላር ገዝተዋል፡፡ ስምምነቱ የዓለም ዓቀፍ
አበዳሪዎች ፍላጎት የመንግሥታዊ ኃብቶች ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዘዋወር ብሎም የ86 ቢሊዩን ፓውንድ
እዳ ለመክፈል የተደረሰ የአቴንስ ስምምነት ነበር፡፡ የፍራንክ ፈርት ኤርፖርት ኦፕሬተር ፍራፖርት በ1.23
ቢሊዮን ፓውንድ የ40 ዓመታት ሊዝ ኮንትራት ፈፅመዋል፡፡(On May 31, the Hellenic Republic
Asset Developent Fund(HRADF), negotiated the extension of a contract giving control of
45 percent of Athens International Airport to AviAlliance, a German airport
management company. The bid was worth $ 672 million. In November 2016, another
German company, Fraport-Slentel, gained control of 14 regional airports in Greece for $
1.3 billion, including the country’s second largest facility in Thessaloniki. That licence
agreement expires in 40 years, according to the HRADF website.)
{2} የግሪክ የባቡር ካንፓኒ፣ የግሪክ የህዝብ ሃብት የነበረው ትሬን ኦኤስኢ ሙሉ እጅ ድርሻ ለጣሊያን
መንግስታዊ ዘርፍ ለሆነው ባቡር ካንፓኒ በ50 ሚሊዮን ዶላር ተሸጦል፡፡ (The primary railway
company, TrainOSE, was 100 percent acquired by an Italian government-owned railway
company for $50 million in 2016.)
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{3} የግሪክ ፒራኢዮስ የባህር ወደብ5 ለቻይና ኮስኮ የመርከብ ኮርፖሬሽን በ313 ሚሊዮን ዶላር
ለሰላሳ ስድስት ዓመታት ሊዝ ኮንትራት ተሸጠ፡፡(In 2016, Piraeus, the largest port in Greece,

located in Athens, was sold to COSCO, a Chinese company, for $313 million in a deal
that expires in 2052.)
{4} የግሪክ ቴሳሎኒኪ ወደብ፣ ፔኒዙላና የሮድስ ደሴት፣ ለጀርመን፣ ፈረንሳይና ግሪክ የግል ኢንቨሰተሮች
በጋር ጥምረት በ67 በመቶ ድርሻ ወይም 259 ሚሊዮን ዶላር ኮንትራት ሽያጭ፣ ቴሳሎኒኪ ወደብን እስከ
2051 እኤአ ድረስ ሰምምነት አደረጉ፡፡ በ2014 እኤአ አስታየር ቮሊያግመንቲስ ፔኒዙላ ለአረብ ቱርኮች
በ440 ሚሊዮን ዶላር ተሸጠ፡፡ የአሜሪካው ኮንስትራክሽን ካንፓኒ ኤም ኤ አንጄሊዲስ በ30 ሚሊዮን
ዶላር የሮድስ ደሴትን ገዛ፡፡ የሮድስ ደሴት ደቡባዊ ክፍል ደግሞ ለግሪክ ካንፓኒ ቲኤን ኤጅን ስን
ኢንቨስትመንት ሊሚትድ በ17 ሚሊዮን ዶላር ተሸጠ፡፡
{5} የግሪክ የውኃና ኤሌትሪክ አገልግሎት፣ በሃገረ ግሪክ የህዝብ ኃብቶች የነበሩ፣ ቴሳሎኒኪ የውኃ

አቅቦት ማከፋፈያ/ የውሃ አገልግሎት፣ እና የቁሻሻን በቱቦ የማስወገጃ አገልግሎት፣ የኤሌትሪክ
አገልግሎት 17 በመቶ ድርሻ፣ ሄለኒክ ፒትሮሊም የ35 በመቶ ድርሻ ወዘተ ለግሪክ አበዳሪ አገራቶች
ፕራይቬታይዝ ተደርገዋል፡፡ (Major utilities will privatized such as 23 percent of the

Thessaloniki water supply and sewerage, and 11 percent of Athens’ water supply and
sewerage. A bidder for 17 % of the Public Power Corporation, the electricity supply
company in Greece. The fund is also exploring options to privatize 35 % of Hellenc
Petroleum, the leading oil refiner and distributor in the country.)
{6} የግሪክ ፖስታ አገልግሎት፣ በሃገረ ግሪክ የህዝብ ኃብቶች የነበሩ፣ የፖስታ አገልግሎት መስሪያ

ቤቶች፣ በደርዘን የሚቆጠሩ ማሪናስና ኢግናቲያ ኦዶስ የተባሉ ለፈጣን መኪኖች አገልግሎት
የሚውል 416 ማይልስ መንገድ 33 በመቶ የሚሆነውን ህዝብ የሚያስተናግድና 54 በመቶ የግብርና
እርሻ መሬትን የሚያስተናግድ ጎዳና ነው፣ ለግሪክ አበዳሪ አገራቶች ፕራይቬታይዝ ተደርገዋል፡፡
(Greece is now looking to privatize its postal system, dozens of major marinas and the

Egnatia Odos Motorway, a 416- mile highway serving 33% of the Greece population and
reaching 54 % of agricultural land.) (Source:-Desperate to escape debt, Greece is forced to
sell off its major infrastructure, mortimerd / June 12, 2017 ) የግሪክ የእዳ ጫና ውድቀት የዓለም
አቀፍ ፋይናንሻል ማርኬት አናግቶ ነበር፡፡ በ2016 እኤአ ግሪክን ለመጎብኘት 30 ሚሊዮን አገር
ጎብኝዎች ገብተው ነበር፣ ከዚህ ውስጥ 17 ሚሊዮኑ በአይሮፕላን የመጡ ነበር፡፡ በግሪክ የእዳ ጫና የተነሳ
የስራ አጥ ቁጥር ከፍተኛ ሆኖል፡፡የግሪክ መንግሥት ድጋሚ የባህር ማዶ ኢንቨስተሮች መሳብ ግን
እሰካሁን አልቻለም፡፡
የቻይና መንግስት ለታዳጊ አገሮች የሚሰጡት የመሠረተ ልማትና ሌሎች ብድሮች፣የቻይና መንግስት
ለታዳጊ አገሮች የሚሰጡት ሁለት የብድር ዓይነቶች ሲኖሮቸው አንደኛው ኮንሴሽናል የባህር ማዶ
የብድር እርዳታ (Concessionary loans) ይባላል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ የተሻለ ምርጫ ለተበዳሪው
(Preferential buyer’s credits) በመባል ይታወቃል፡፡
ሀ/ የቻይና መንግስት ኮንሴሽናል የባህር ማዶ የብድር እርዳታ (Concessionary loans) የቻይና
መንግስት አስመጭና ላኪ ባንክ (Eximbank) (Chinese Export and Import Bank) በኩል ሁለት
ዓይነት ብድሮች ለታዳጊ አገሮች ያበድራሉ፡፡ የኮንሴሽናል የባህር ማዶ የብድር እርዳታ ዋንኛ ገፅታዎች
(1) ብድሩ በቻይና የገንዘብ ምንዛሪ renminbi (RMB) የሚሰጥ የብድር ዓይነት ሲሆን በትንሹ የቻይና
20 ሚሊዬን አርኤምቢ (3 ሚሊዬን ዩኤስ ዶለር) ነው፡፡(2) ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን
ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት ሲሆን የእፎይታ ግዜውም (grace period) አምስት ዓመታት
ነው፡፡ በእፎያታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal) መክፈል
አይችልም፡፡ (3) ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ
ይጠበቅበታል፡፡ (4) በቻይና መንግስትና በተበዳሪው መንግስት መካከል በብድሩ የሚሰራው ፕሮጀክት
ይመረጥና ይፀድቃል፡፡ከቻይና ካንፓኒዎች መኃል የፕሮጀክቱ ኮንትራክተር እንዲሰራ ይመረጣል፡፡
የብድሩ 50 እጅ ከመቶ የቻይና እቃዎች (Equipment,materials technology)ና አገልግሎቶችን
ተበዳሪው መንግስት መግዛት ይገደዳል፡፡ በፊት ይሄ አሃዝ 70 በመቶ ነበር፡፡ (5) የብድሩ ስምምነት
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የሚከናወነው በሁለት መንግስታቶች መካከል ሲሆን በቻይና የንግድ ሚንስትር በኩል የውጭ ጉዳይ
ሚኒስትርና የገንዘብ ሚኒስትር ጋር በመሆን ከተበዳሪው አገር አቻ ሹማምንቶች ጋር የብድር ስምምነት
ያደርጉና ይፈራረማሉ፡፡ የቻይና የባህር ማዶ እርዳታ ዲፓርትመንት የብድሩን
ስምምነት
ሁኔታ፣ይደራደራል፣ ያመቻቻል፣ ይቆጣጠራል፡፡ ኤክስኢም ባንክ የብድሩን ስምምነት ያስፈፅማል፡፡
ለ/ የተሻለ ምርጫ ለተበዳሪው (Preferential buyer’s credits) ዋንኛ ዓላማው የቻይናን ኢኮኖሚ
ማሳደግና የንግድ ግንኙነቶችን በቻይና መንግስትና በታዳጊ አገሮች መኃል ማጠናከር ነው፡፡ የብድሩን
ዓይነት ዋነወኛ መገለጫዎች (1)ፕሪፈረንሻል የብድር ዓይነት ሁሌ የሚከናወነው በዩኤስ ዶላር ወይም
በሌላ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ነው፡፡(2) የፕሪፈረንሻል ብድር ከኮንሴሽናል የብድር የገንዘብ አቅርቦት
መጠኑ የላቀ ሲሆን ይህውም ከ200 እሰከ 500 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ይሆናል፡፡(3) ብድሩ የመካከለኛና
የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለአስራ አምስት ዓመታት ገደብ አለው፡፡ (4) ተበዳሪው
የተበደረውን ሁሉንም ገንዘብ ከቻይና መንግስት እቃዎችና አገልግሎቶችን መግዛት ይገደዳል፡፡
እንዲሁም ተበዳሪው 15 በመቶ የሚሆነውን ወጭ በቅድሚያ መክፈል ይጠበቅበታል፡፡ ኤክስኢም ባንክ
የብድር የፕሮጀክት ወጭ 85 በመቶ ያበድራል፡፡ ከእነዚህ የፕሮጀክት ዓይነቶች መኃል የውጭ ምንዛሪ
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ኢነርጂ፣ትራንስፖርት፤ቴሌኮምንኬሽን፣ ማኑፋክቸሪንግ/የምርት ሂደት እና የግብርናው ዘርፎች
ይካተታሉ፡፡(5) ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በተዋዋለው ወለድ መጠን ጨምሮ የመክፈል
ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ በእፎይታ ግዜያት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
መክፈል አይችልም፡፡ (6) የብድሩ ስምምነት የሚከናወነው በቻይና መንግስት አስመጭና ላኪ ባንክ
(Eximbank) ( Chinese Export and Import Bank) እና በተበዳሪው መንግስት ሚንስትር
ባለስልጣን መካከል ሲሆን የተበዳሪው አገር የንግድ ሚንስትር ፣የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የገንዘብ
ሚኒስትር ጋር ኤክስኢም ባንክ የብድር ስምምነት ያደርጉና ይፈራረማሉ፡፡ ቻይና ለኢትዬጵያ
ከምትሰጠው እርዳታ በአመዛኙ በእርዳት ሰጭው ፈቃድ ላይ የተመሠረተ (ብድሩ 25 በመቶ እርዳታ
ለኢትዬጵያ የተሰጠ ሲሆን) ስራው ሙሉ በሙሉ የሚሰራው በቻይና መንግስታዊ የግንባታ
ድርጅቶችነው፡፡ ለምሳሌ ያህል በ2003 የተገነባው የአዲስ አበባ ቀለበት መንገዶች ልብ ይላሉ፡፡
{1} የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት፣ አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን
የውጭ ብድሮች ቀጥለን እንመልከት፡፡ በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242
ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር፣በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ
ለመግዛት ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ
ድሪም ላይነርስ አበድሮል፡፡ በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር
ለመግዛት ስምምነት ተፈፅሞል፡፡ በ2012 እኤአ አምስት ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለርና ተጨማሪ አንድ ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት
ስምምነት ተደርጎል፡፡ በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡በ2013 እኤአ
ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር አይሮፕላኖች
ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ለኢትዮጵያ
አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡ በ2014 እኤአ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8
አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም
አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ
2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000,
000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ
ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ
ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር
መንገድ አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡
የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ የቀረበ ሲሆን፣
የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ ይገባል፡፡
2012እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት
የነበረ ሲሆን የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡“Ethiopia

has huge unsustainable internal and external debts strongly discourage opening up a
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business. It is unsettling to invest in a country that can not manage its finances, and has
it’s economic potential stifled by the need to pay debts. …. As of 2012 Ethiopia’s internal
debt was 45.5 percent of GDP, it’s external debt was 10 percent of it’s GDP.
“McKEEVER INSTITUTE of ECONOMIC POLICY ANALYSIS, Web address:

http://www.mkeever.com ይመልከቱ፡፡ለግንዛቤ እንዲረዳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2012 እኤአ
Revenue (አጠቃላይ ትርፍ) 33.815 ቢሊዩን ብር(1,812,961,752 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Net income
(የተጣራ ገቢ) 1.049 ቢሊዩን ብር(56, 241,221 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Profit (ትርፍ) 2.031 ቢሊዩን
ብር(108,890,295 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)፣Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን
ብር(1,413,697,338 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)ና Total equity (አጠቃላይ ንብረት ሁሉም እዳ ከተከፈለ
በኃላ የሚቀረው የድርጅቱ ንብረት) 2.772 ቢሊዩን ብር (148,618,364 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር)እንዳለው
አስታዉቆል፡፡1 ዩኤስ ዶለር 18.6518 ኢትዮጵያ ብር የተሰላ ነው፡፡ የኢትዬጵያ አየር መንገድ ባለስልጣናት
ለዚህ መልስ ቢሰጡበት ብቃታቸውን ያሳዩበታል ድርጅቱ የተበደረውን ብድር ለህዝብና ‹ለፓርላማ
እንደራሴዎች› ማሳወቅ ግዴታ አለባቸው፡፡
{2} የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ፣ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export
and Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር
ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ(
Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር
አበድሮል ብለዋል፡፡
{3} ኢትዮቴሌኮም፣ በአጠቃላይ፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ
ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን ኢትዬቴሌኮም) የ4.8
ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው ክፍያም ከኢትዩጵያ
የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡
{4} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ ያሳያል፡፡
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት
ሚኒስቴር IFIs/Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል
ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም ዓቀፍ ልማት
ትብብር( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ African
Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment Bank (EIB)
etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት ዘርፉ አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል
ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ
ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period) አምስት ዓመታት መሆኑና፡፡
በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal) መክፈል
አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ3 እስከ 6 በመቶ
ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
በ2002 እኤአ በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) በ224 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር
የተከዜ ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007 ዓ/ም ለማጠናቀቅ ታቅዶ
በመሬት መንሸራተት ችግር ምክንያት ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀው በ2009 ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ
ስራው(ፕሮጀክቱ ወጭ) 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲደርስ 300 ሜጋ ዋት ያመነጫል ቢባልም 75 ሜጋ
ዋት የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡ በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዬጵያ ከቻይና በሲኖ
ሃይድሮ ኮርፖሬሽን ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር 2150 ሜጋ ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል
ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ ለመስራት 2.67 ቢሊየን ዩኤስ ዶለር
ተስማማች፡፡ ቻይና 85 በመቶ ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው (through preferential buyer's credit
and concessionary loans) በመስጠት ነው፡፡ ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 1 ቢሊዩን
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ዶለር(18,180,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር በአፕሪል 27/2013 ሰጠች፡፡ ብድሩም ከአዲስ አበባ ወደ
ህዳሴ ግድብ የኤሊትሪክ መስመር ዝርጋታ ለማገናኘት እንደሆነ ተገልፆል፡፡ የህዳሴው ግድብ ዩኤስ 4.1
ቢሊዩን ዶለር( 74,538,000,000 ቢሊዩን ብር) በምዕራብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገነባ ግድብ
ሲሆን 6000 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ያመነጫል ተብሎ ይገመታል፡፡ በአጠቃላይ ቻይና
በአፍሪካ አህጉር ላይ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት በማድረግ የቻይና ካንፖኒዎችም
የግንባታውን ሥራ በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ዋናው ትኩረታቸውም የታዳጊ አገሮች ጥሬ እቃዎች
ማዕድናቶች፣(ብረት፣ወርቅ አልማዝ)፣ቤንዚን፣የግብርና ዘርፍ ምርቶች(ቡና፣ሰሊጥ፣ካካዎ ወዘተ)፣መያዣ
ለአበደሩት ገንዘብ እዳ ዋስትና( Collateral) በመያዝ አዲስ ዓይነት የረቀቀ ዘረፋ ከአንባገነን የአፍሪካ
መሪዎች ጋር በመመሳጠር የስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣን እዕያዩ እንዳላዩ በመሆን አሰቃቂ
ምዝበራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ ቻይና በህዝቦ ላይ የስብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በመርገጥ
ከስልሳ አምስት አመታቶች በላይ የቻይና ካምኒስት ፓርቲ በብቸኝነት በስዩመ እግዚአብሄር መንግስትነት
የሚገዛበት አገር ነው፡፡ ኢትዬጵያ በህወሃት/ ኢህአዲግ መንግስት ከ1991 እኤአ እስከ 2013 እኤአ ባለ 22
ዓመታት ውስጥ 1,550 ሜጋዋት የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ብቻ ማመንጨ~ ይታወቃል፡፡ በደርግ ዘመን
750 ሜጋዋት ጋር ሰደመር 2,300 ሜጋዋት ደርሶል፡፡ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export
and Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 500 ሚሊዩን ዶለር(9,090,000,000 ቢሊዩን ብር) የብድር
ስምምነት አድርጋለች ገንዘቡም ለ15 የልማት ፖሮጀክቶች ግንባታ ላይ ለማዋል ታቅዶል፡፡ ኢትዬጵያ
የአምስት አመት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሰረት ለሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ግንባታ፣
ለፈርትላይዘር(ማዳበሪያ) ፋብሪካዎች፣ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ፣ለ2000ሽህ ኪሎሜትር የባቡር መሥመር
ዝርጋታና ለመንገድ ሥራ ግንባታ እንደሚውል ታውቆል፡፡ ይህ ስምምነት የተፈፀመው ጠቅላይ
ሚንስትር መለስ ዜናዊ ቻይናን በጎበኙበት ግዜ ነበር፡፡ በአጠቃላይ ቻይና ለኢትዬጵያ ዩኤስ 4 ቢሊዩን
ዶለር (72,720,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር በቴሌኮምኒኬሽንና ለመንገዶች መሰረተ ልማት
ፖሮጀክቶች ግንባታ ብድሩ እንደሚውል ተገልፆል፡፡ በኢትዬጵያ ውስጥ ከ20000 በላይ የሚሆኑ
ቻይናውያንም በተለያዩ የግንባታ ዘርፎች ውስጥ ተሰማርተው እንደሚገኙ ታዉቆል፡፡ በኢትዮጵያ አየር
መንገድ በቀን አራት ሽህ ቻይናውያን ይስተናገዳሉ፣ ዶላር ይዞ በመውጣት የተካኑ ናቸው፡፡
{5} የኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን፣ የወንጂ ሸዋ ፣የመተሃና የፊንጫ ስ£ር ፋብሪካዎችን ጠቅልሎ በመያዝ
በበላይነት እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ኮርፖሬሽኩ በደቡብ ክልል ሰባት፣ በአማራ ክልል ሦስት፣ እንዲሁም
በትግራይ ክልል አንድ (የአፋር ክልልን መሬት) ፋብሪካን ጨምሮ በድምሩ 12 አዳዲስ ስኮር
ፋብሪካዎችን የክልሎችን መሬት በፌዴራል መንግስት ስም በመንጠቅ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡
የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን 500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከቻይና ልማታ ባንክ (China
Development Bank Corp.) ጋር ተፈራረመ፡፡ ባንኩ የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ መንግስታዊ ንብረት
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን በብድሩ ሁለት ትልልቅ የስኮር ድፍድፍ ማጣሪያዎች
ፋብሪካዎች ይገነባል፡፡ አንዱ ፋብሪካ በደቡብ ኢትዮጵያ ኦሞ ዞን ውስጥ የሚገነባ ሲሆን ሁለተኛው
ፋብሪካ በሰሜን ምዕራብ አፋር ክልል ውስጥ በሜታል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያዊ መንግስታዊ
ድርጁትና በቻይና ኮምፕላንት ግሩፖ ኢንክ (China Complant Group Inc) የሚገነባ ሲሆን ምርቱን
በ2025 እኤአ አስር እጥፍ ለማድረግ ታቅዶል፡፡ የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን የወንጂ ሸዋ ፣የመተሃና
የፊንጫ ስካóY ፋብሪካዎችን ጠቅልሎ በመያዝ በበላይነት እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ኮርፖሬሽኩ በደቡብ
ክልል ሰባት፣ በአማራ ክልል ሦስት፣ እንዲሁም በትግራይ ክልል አንድ(የአፋር ክልልን መሬት ወደ
ትግራይ ክልል በመከለል የተወሰደ መሆኑን ልብ ይሎል) ፋብሪካን ጨምሮ በድምሩ 12 አዳዲስ ስካóY
ፋብሪካዎችን የክልሎችን መሬት በፌዴራል መንግስት ስም በመንጠቅ በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡አስራ
ሁለት የሸንካራ አገዳ እርሻና ፋብሪካዎች በመገንባት የስካóY ምርትን አሁን ካለው ምርት 265000 ሽህ
ሜትሪክ ቶን ወደ 2.3 ሚሊዩን ሜትሪክ ቶን ከፍ በማድረግ ወደ ውጭ ሃገራት በተለይ ለአፍሪካ ቀንድ
አገራት ለመላክ ሲሆን አገሪቶን በ2025 በዓለም ካሉት አስር የስ£ር ላኪ አገሮች ጎራ ለማስገባት በሚል
የፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ተወጥኖል፡፡ የኢትዮጵያ ስ£ር ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የግንባታ ስራ ወጭ 100
ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር) እንደሚሆን ሲገመት ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ በውጭ
ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡፡ የኢትዮጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል ትንዳሆ 30 በመቶ ምርት በማምረት
ላይ ሲገኝ በአሁኑ ግዜ በ394 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከህንድ አስመጭና ላኪ ባንክ(ExportImport Bank of India) በተገኘ ብድር የፋብሪካው ግንባታ ሥራ በህንድ(India’s Overseas
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Infrastructure Alliance) በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡የኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን በጥናት ላይ
የተመሰረተ ሥራ እንደማይሰራ በምሁራኖች ዘንድ ይታወቃል፡፡ የምስራቅና ምዕራብ አፍሪካ የንግድና
ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ) ለኢትዬጵያ ስኮር ኮርፖሬሽን 25 ሚሊዮን ዩኤስ ዶለር ብድር ስምምነት አርጎ
፡፡
{6} የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ በዳግማዊ ሚኒሊክ ዘመነ መንግሥት፣በ1897 እና 1917 እኤአ
ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የባቡር ሃዲድ መስመር ዝርጋታ በፍራንኮ-ኢትዩጵያ የምድር ባቡር በኃላም
(Chemin de Fer Djibouti (CDE) በመባል ይታወቅ ነበር፡፡ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር በ1917 እኤአ
ለትራፊክ ክፍት በመሆን የሃገሪቱን የወጪና የገቢ ንግድ 90 በመቶ፣ እቃዎች በማጎጎዝ ላለፉት 60
አመታት ያለ አንዳች ኪሳራ አገልግሎል፡፡ በመለስ ዜናዊ ዘመን፣ የባቡር ሃዲድ መስመር ዝርጋታ፣
በሃገሪቱ 2,395 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ማለትም ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚወስድ አዲስ
የኤሌትሪክ የባቡር ሃዲድ መሥመር ዝርጋታ፣ ከመቐለ ታጁራ ወደብ የባቡርና በአዲስ አበባ ክፍለ
ከተሞችን የሚያገናኝ ባቡር አገልግሎት፤ ለማስፋፋት ያለ ጥናት በእቅድ ተኮቶ ነበር፡፡ ሚያዝያ 29 ቀን
2006 እንደ ኢትዮጵያዊያን አቆጣጠር (በ2014 እኤአ) ‹‹የቻይና እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሊ
ኢቺያንግ ና ኃይለ ማርያም ደሣለኝ በተመራው የሁለቱ አገሮች ከፍተኛ የመንግስትና የቢዝነስ አመራሮች
ለኢትዩ-ጂቡቲ የባቡር መስመር ሐዲድ ዝርጋታ የሚውለውን ሦስት ቢሊዩን ዶላር ቻይና ብድሩን
ለመልቀቅ ተስማማች፡፡ እንዲሁም ለአዲስ አበባ ቀላል የባቡር ሐዲድ መስመር ዝርጋታ፣ ከድሬዳዋ ወደ
ደወሌ (ጂቡቲ ጠረፍ) ለሚገነባው መንገድ፣በአጠቃላይ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት
ብድር 5 ቢሊዩን 4 ሚሊዩን ዶላር ብድር ሥራው ተጠናቆል፡፡ “In 2012 China Civil Engineering
Construction Corp.and China Railway Group Ltd. are working on sections of the 656
kilometer trade route connecting Addis Ababa to Djibouti at a cost of over 1 billion USD
each.’’…“Until 2015 Ethiopia is building 4,744 kilometers of electrified railway lines at a
cost of 5.9 billion USD 110.8 billion birr/ to satisfy transport demands in the country.”
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት፣ ግንባታ በአራት አቅጣጫዎች እየተገነባ ሲሆን፤በአጠቃላይ 34
ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው፡፡ ለግንባታው ወጭ 475 ሚሊዩን ዶላር ሲሆን፣ከዚህ ውስጥ 85 በመቶ
ከቻይና ኤግዚም ባንክ በብድር የተገኘ ሲሆን 15 በመቶው በኢትዩጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው፡፡
በባቡር መሰመሩ ላይ 39 መንገደኞች መሳፈርያና መውረጃ ጣቢያዎች፣እንዲሁም 27 የእግረኛ
ማቆረጫዎች ይገናሉ፡፡ የአንዱ ባቡር ርዝመት 28 ነጥብ ስምንት ሜትር ሲሆን ጎን ስፋቱ 2 ነጥብ 65
ሜትር ነው፡፡ ባቡሩ በሰዓት 70 እስከ 80 ኪሎሜትር መጎዝ ይችላል፡፡ ባቡሩ በአንድ ግዜ 60 ሸህ
መንገደኞችን ማስተናገድ እንደሚችል ታውቆል፡፡ በተመሳሳይ ከፈረንሣይ መንግሥት 35 ሚሊዩን ዩሮ
ብድር፣ ለአዲስ አበባ ፈጣን የባቡር መስመር ግንባታና አውቶብሶችን ለማስገባት ተጨማሪ 35 ሚሊዩን
ዩሮ ብድር ከፈረንሣይ መንግሥት ተገኘ፡፡ ከፈረንሣይ የልማት ኤጀንሲ 50 ሚሊዩን ዩሮ ባለፈው ዓመት
ቀርቦ የነበረ ሲሆን፣ተጨማሪ የ35 ሚሊዩን ዩሮ ብድር ስምምነት እንዲፀድቅ ለፓርላማ ቀርባFል፡፡
ፈጣን የአውቶብስ መስመር ግንባታ በዊንጌት-ጎፋ ገብርኤል አድርጎ እስከ ጀሞ የሚዘልቅ ነው፡፡
ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ወጪ 101.6 ሚሊዩን ዩሮ ነው፡፡ ከፈረንሣይ የተገኙ ሁለቱ
ብድሮች 85 ሚሊዩን ዩሮ የሚሆነውን ወጪ ይሸፍናሉ፡፡ የተቀረው 16.6 ሚሊዩን ዩሮ ለአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር እንደሚሸፍን ያመለክታል፡፡ ለአዲስ አበባ ቀላል የከተማ ባቡር ፕሮጀክት 34 ኪሎ
ሜትር ሲሸፍን፤ ከአዲስ አበባ ምስራቅ ወደ ምዕራብ እንዲሁም ከሰሜን ወደ ደቡብ የባቡር ሐዲድ
መስመር በመዘርጋት ነው፡፡ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ 475 ሚሊዩን ዶላር እንደሚሆን
ይገመታል፤ከጠቅላላው የፕሮጀክቱ ወጪ 85 በመቶ የተገኘው ከቻይና መንግስት በብድር ነው፡፡
ከምድረ ደቡብ ሱዳን የዕዳ ጫና እንማር፣ የቻይና መንግሥት 29 ቢሊዮን ዶላር ብድር የገነባው የደቡብ
ሱዳን የነዳጅ ምርት ማጣሪያ ፋብሪካ፣ ነዳጅ ማከፋፈያና ማሰራጨት በጀመረ ማግስት በነዳጅ ገንዘብ
ገቢ የሰከሩት የጦር አበጋዞች ሳልቨኬርና የኑዌሩ ሬክ መቻል የጎሳ ተኮር ጦርነት ጫሩና ነዳጅ ላይ
አርከፈከፉበት፣ ደሃው ህዝብ እንደ ትንኝ ረገፈ፣ ቆሰለ፣ ተሰደደ፡፡ የቻይና መንግሥት ቀልዱት ተውት
በማለት አስር ሽህ በላይ የቻይና ሁለገብ ሠራዊት፣ የአየር ኃይል፣ የአየር ወለድ፣ የባህር ኃይል፣ ታንከኛ፣
መድፈኛ፣ ኮማንዶ ጦር በምድረ ሱዳን አፈሰሰ የነዳጅ ማጣሪ ፋብሪካና ማከፋፈያና ማሰራጫ እስከ
ወደብ የተዘረጋውን የነዳጅ ቦንቦ የቻይና ሠራዊት በመቆጣጠር ነዳጅን በቻይና የነዳጅ መርከቦች እየጫኑ
ወደ ቻይና እብስ እያሉ ምልስ፣ ማለት ጀመሩ፡፡ የቻይና ጦረኞች የነዳጅ ማስተላለፊ ቦንቦውን በቻይና
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የሲሲቲቪ የስለላ ካሜራ በመሰለልና ሥፍራው በኤሌትሪክ ጨረር በመታጠሩ ሥራውን ማስተጎጎል
ከንቱ ዘበት መሆኑን የደቡብ ሱዳን የጦር አበጋዞች ተረዱ፡፡ በደቡብ ሱዳን መንግሥት ውስጥ የቻይና
መንግሥት በቀለ!!! በአፍሪካ አህጉር፣ በመንግሥት ውስጥ መንግስት እንደ ብቅል አበቀለ፡፡ በምድረ
ሱዳን እስካሁን ጦርነት ይካሄዳል፣ ህዝብ ያልቃል፣ ይቆስላል፣ ይሰደዳል፣ የአፍሪካ ሰላም አሰከባሪ ጦር
ሠፍሮል፣ ቻይናም በጦርነት መኃል የሱዳን ምድር ጡቶች የሚያመነጩትን ቤንዚን ይጠባሉ፡፡ የቻይና
መንግሥት ሁለቱን ወገኞች ከማስታረቅ ይልቅ ተጨማሪ የጦር መሣሪያ ለሁለቱም በመሸጥ ተጨማሪ
ጥቅም ያጋብሳል፡፡ ጦርነትና ወንጀል ባለበት ቦታ ሁሉ ትልቅ ሃብትና አዱኛ አለ የሚባለው ለዚህ ነው፡፡
የቻይና መንግሥት በጅቡቲ ወደቡ ከፍተኛ የጦር ሠፈር በመገንባት የአየር ኃይል፣ የአየር ወለድ፣ የባህር
ኃይል፣ ታንከኛ፣ መድፈኛ፣ ኮማንዶ ጦር ለአፍሪካ አህጉር የሚበቃ ጦር ሰብቆል፣ ልብ ያለው ልብ ይበል
እንላለን፡፡ ለደቡብ ሱዳን የደረሰ ኢትዮጵያ ላይ አይደርስም ብሎ ማሰብ ከንቱነት ነው በዘር ላይ
የተመሠረተ ልዩነታችንን እናጥፋ፣ ኢትዮጵያውያን የጋራ አገራችን ናትና፡፡ የዲጂታል ቴክኖሎጅ ዘመን
ወጣቶች ‹‹ ዘር ቆጣሪ! አጥር አጣሪ!››በሉ፣ ፕሮፌሰር አብይ ፎርድ እንዳሉት፡፡
የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ ከ11.4 ወደ 17.6 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር አበድሮል፣ ዲሴንበር 6/2011እኤአ
ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and
Import Bank) ለኢትዮጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር ስምምነቶች
አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ( Zhu
Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት ከቻይና መንግሥት
ብቻ የተበደረችው ዕዳ 17 ቢሊዩን ዶላር በላይ መሆኑ ይታመናል፡፡ Meles on the occasion lauded

the Chinese government and the banks for their contribution towards success of
Ethiopia’s development endeavours. The Premier also said the relation between the two
countries is laid on firm foundation and expressed Ethiopian government’s commitment
to further work in collaboration with China. Zhu Hongjie on his part said the bank will
further strengthen existing relation with Ethiopia as the country has registered
sustainable growth during the last eight years. The bank has provided 11.4 billion USD
loan for implementation of various development projects in Ethiopia, he said.
በ2007 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 178.6 ቢሊዩን ብር ሆኖ በፓርላማ እንደፀደቀ
ሲገለፅ ከዚህም ውስጥ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 8.2 ቢሊዩን ብር እንደሆነ ተገልፆል፡፡ኢትዩጵያ
ዕዳውን ለመክፈል በዓመት 8.2 ቢሊዩን ብር እየከፈለችና ሌላ ገንዘብ ሳትበደር እዳዋን ለመጨረስ ከ45
ዓመታት እስከ 68 አመታት ይፈጅባታል፡፡ በ2008 እኢአ የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 223.3
ቢሊዩን ብር ከዚህም ውስጥ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ከሃገሪቱ ባጀት ትልቁን ድርሻ የያዘው፣ የአመቱ የውጭ
ዕዳ ክፍያ 11.903 ቢሊዩን ብር እንደሆነና ተገልፆል፡፡ የውጪ እዳ ክፍያው ከ2007ዓ/ም በጀት
በ3,703,000,000 ቢሊዩን ብር ከፍ ብሎል፡፡ ሀገራችን አንድ ቢሊዮን ዶላር በሶቨሪን ቦንድ መበደሮን
ልብ ይበሉ!!!
ቀጣይና ዘለቄታዊ የኢኮኖሚ እድገትን ለማስቀጠል ሜጋ ፕሮጀክቶችን የመንገድ ሥራዎች ለመስራት፣
ግድቦችን ለመገንባት፣ ለመብራት መስፋፋት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ፣ ለባቡር
ዝርጋታ እቅድና አፈፃፀማቸውን በደንብ መከታተል፡፡ የውጭ ንግድ ገቢ ከፍ በማድረግ በየጊዜው የእዳና
ወለድ ክፍያን መፈፀም፡፡ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ ዘዴዎችን ዘዴ ምርታማነት፣ጥራትና ተወዳዳሪነትን
ማሻሻለል፡፡ የውጭ ኢንቨስተሮችንና ቱሪስቶችን መሳብ፣ የውጭ ዲያስፖራ ወገኞችን ተሳትፎና ዜጋዊ
ክብር መስጠት፡፡ የመልካም አስተዳደር መዘርጋት ሙስናን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን፣ ህገወት የድንበር ዘለል
ንግድና ኮንትሮባንድ ሥራዎችን ማጥፋት ያስፈልጋል፡፡ የወያኔ መንግሥት፣ የመንግሥትን ወጪ መቀነስ፣
በአጠቃላይ የመደበኛ በጀት ወጪን መቀነስ፣ እልፍ ሚሚስቴር፣ ሚሊዮን ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር፣
አንድ ሸህ አንድ ጀነራል መኮንኖች፣ ስንትና ስንት መቶ አንባሳደሮች መሾም ምን ሰርተው በየትኛው
ኢኮኖሚያችን ትከሻ ይሸከመዋል!!! በሬ ጠምዶ በሚያርሰው ገበሬ ነው የውጭ ምንዛሪው የሚገኘው
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የመንግሥት ሹመኞች ደም የህዝብ ደም ከመምጠጥ ሌላ ምን ፈይደው ያውቃሉ!!! ለዚች አገር ምን
አበርክተዋል እንደ መዥገር የደሃውን የተለያዮ የኢኮኖሚ ዘርፎች ምርታማነትና ተወዳዳሪነትን በጥናት
አስደግፎ መተግበር አንድ እርምጃ ነው፡፡ መንግሥት ያለበትን ብድር በአግባቡ እየተከታተለ መክፈል፣
አንድ ፕሮጀክት ተጠናቆ ሲያልቅ ሌላ መጀመር፣ የባንኮችን ሙያተኞች ከፖለቲካ የካድሬነት ሥራ
መለየት ነገ በእዳ ጫና ምክንያት ለቻይና መንግሥት ፕራይቬታዝ የሚሆኑ የህዝብ ሃብቶችን በጊዜው
ዕዳ በመክፈል መከላከል ይቻላል፡፡
{0} በአጠቃላይ ከ1991 እሰከ 2010 እኤአ በህወሃግ/ኢህአዴግ ዘመነ አገዛዝ፤ በህገወጥ መንገድ ከሃገር

ውስጥ የወጣ ካፒታልና የንዋይ ኩብለላ 15,903.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር ከኢትዬጵያ ረሃብተኛ ህዝብ
ተሰርቆ ወደ ተለያዩ ባህር ማዶ ባንኮች ተቀምጦል፣ ይህን ገንዘብ ማስመለስና ዕዳችንን ለመክፈል፣
አስመላሽ የህግ አስመላሽ ኮሚሽን አቆቁሞ በዓለም አቀፍ ሸንጎ መሞገት፣ የሌቦቹን በሃገር ውስጥ ያለ
ንብረት ማምከን አስፈላጊ ነው፡፡

{1} በሙስና፣ ኮንትሮባንድ ንግድና ኪራይ ሰብሳቢነት ህገውጥ ሥራ የግብር ማጭበርበርና መደበቅ
ሥራን መግታት፡፡ የተጀመረውን የሌብነትና የሙስና እንቅስቃሴና የታሰሩት ግለሰቦችና የተወረሰው
ንብረት የህዝብ ሃብት ማድረግ፡፡ በፋይናንሻል ኢንቲግሪቲ ድርጅት፣ ጥናት መሠረት ኢትዮጵያ በሙስና
ከዓለም 180 ሃገራት 107ኛ ደረጃ፣ እንዲሁም ከአፍሪካ ሃገራት 20ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡ በሙስና
ከመቶ 35 በመቶ ውጤት በማግኘት ወድቃለች፡፡ የውጭ እዳና ጫናን ሙስና እያለ የሀገር እዳና ብድር
መክፈል አይቻልም፡፡ የጠቅላይ ኦዲተር ፅህፈት ቤት ሃላፊ፣ የጸረ- ሙስናውን ትግል በነጻነት እንዲመሩና
በሃገሪቱ ውስጥ የተስፋፋውን ሙስና፣ ኮንትሮባንድና ኪራይ ሰብሳቢነት ህገወጥ ግለሰቦችን ለፍርድ
እንዲያቀርቡ ኃላፊነት መስጠት፣ ከህግ በላይ ማንም ሰው መሆን እንደማይችል በተግባር መገለፅ
አለበት፡፡ ሃላፊው በተደጋጋሚ ለፓርላማ ያቀረቡት የኦዲት ሪፖርት ድጋፍ ተሰጥቶት በፍርድ ቤት ፍትህ
እንዲሰጥና የህግ ተፈፃሚነት ተግባራዊ ማድረግ፡፡ ሙስና፣ ኮንትሮባንድ ንግድና ኪራይ ሰብሳቢነት
ህገውጥ ሥራ ከነሰንኮፉ ነቅሎ መጣልና የአይነኬ የህወሓት/ኢህአዴግ ሹማምንትና የጦር መኮንኖች
ንብረታቸውና ሃብታቸው በፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማስመዝገብና የሃብትና የንብረት ምንጫቸው ለህዝብ
ማሳወቅ ግድ ይላል፡፡ የሹሞች የህክም ወጪ በውጭ ምንዛሪ ይቁም!!!
{2} በፕራይቬታይዜሽን የተሸጡ የህዝብ ሃብቶችና ንብረቶች የእርሻ ቦታዎች፣ ፋብሪካዎች፣ ሆቶሎች፣
ወዘተ በጸረ-ሙስና ኮሚሽን ምርመራ እንዲካሄድባቸው ማድረግ፣ የከተማና የገጠር የመሬት ቅርምት፣
የእርሻ መሬት፣ የሪል ስቴት መሬት፣ የአበባ መሬት፣ ወዘተ ህገወጥ የሙስና ተግባር፣ ህዝብ የተሳተፈበት
የማጋለጥ ሥራ በመገናኛ ብዙሃን ሬዲዮ፣ ቴሌቪዝን፣ ጋዜጣ ፣ ኢንተርኔት ይፋ ማድረግ
{3} የህወሓት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሃብትና ንብርት የሆኑ ድርጅቶች የህወሓት ኢፈርት፣
የብአዴን ጥረት፣ የኦህዴድ ዲንሾ እንዲሁም የደህዴን ወንዶ የንግድ ድርጅቶች ፋብሪካዎች፣ እርሻዎች፣
የአገልግሎት ሰጪ የንግድ ድርጅቶች፣ የመድሃኒት ፋብሪካ፣ የማዳበሪያ፣ የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆች ወዘተ
የፓርቲ የንግድ ኢንተርፕራይዞች ዘርፍና ተቆማት ያለው የሙስና ተግባር ሥራዎች ተጋልጠው
እንዲወጡ ማድረግ፤ የህወሓት/ኢህአዴግ የፖለቲካ ድርጅቶች ንብረት የሆኑት ባንኮች፣ ኢንሹራንሶችና
የማክሮ ፋይናንስ ተቆማት ተወርሰው ፣ ባንኮቹ ለህዝብ በአክሲዮን ተሸጠው የህዝብ ሃብት
ማድገር፣በተለይ የማዕድን ሃብቶች የለገደንቢ፣ ሳካሮ፣መተከል፣ ኢዛና የወርቅ ማዕድኖችን የህዝብ ሃብት
በማድረግ አልያም በአክሲዮን ለህዝብ 49 በመቶ ለመንግሥት 51 በመቶ በመሸጥ፣ በዓመት ከ3 እስከ 5
ቢሊዮን ዶላር በውጪ ንግድ ሃነሪቱ ገቢ ማግኘት ትችልለች፡፡
{4} በግብርና እርሻ ዘርፍ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙ የቡና፣ ሠሊጥ፣ ቦለቄ፣ ጫት ወዘተ የቀንድ ኃብት፣
ልዩ ትኩረት በመስጠትና በማበረታታት አስፈላጊውን ለግሉ ዘርፍ እሴት ጨምረው ቡና ቆልቶ ፈጭቶ
አሰሽጎ በመላክ፣ ሠልጥ ጨምቆ ዘይት አርጎ በመሸጥ በዓመት ከ2 እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር እሴት
በመጨመር ገቢ ማግኘት ይቻላል፡፡ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉንም በጨርቃጨርቅ በሃገር ልብስ፣ የሽመና
ስራ፣ በቆዳ ሥራ ወዘተ እሴት ጨምሮ መሸጥ፡፡ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን አገር ጎብኝዎች በመሳብ
የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት መሞከር፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራር በሠራተኛው የተጠላ፣ ሥራን
ከወያኔ የፖለቲካ የካድሬ ሥራ ማላቀቅና ለሁሉም ዜጋ እኩል የሚያረግ ዘመናዊ ከዘር የፀዳ አስተዳደር
መዘርጋት፡፡
{5} የፋይናንሻል ዘርፍና ተቆማት በመንግሥት ባንኮችና የግል ባንኮች፣ በማክሮ ፋይናንስ ተቆማት ያለው
የሙስና ተግባር ብድር በመስጠት፣ በመሰብሰብ፣ በውጭ ምንዛሪ፣ ለመንግሥት፣ ለክልሎች፣ ለግለሰቦች
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በአድሎ የተደረጉ ሥራዎች ተጋልጠው እንዲወጡ ማድረግ፤ የህወሓ/ኢህአዴግ የፖለቲካ ድርጅቶች
ንብረት የሆኑት ባንኮች፣ ኢንሹራንሶችና የማክሮ ፋይናንስ ተቆማት ተወርሰው ፣ ባንኮቹ ለህዝብ
በአክሲዮን እንዲሸጡ ማድገር፣
{6} የህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት የመከላከያ ሠራዊት የብረታብረት ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ)
ቁጥጥር ሥር ያሉ የሲቪል የግሉ ዘርፍ ሊሰሮቸው የሚችሉ ፋብሪካዎቸ ተወርሰው ለህዝብ በአክሲዮን
እንዲሸጡ ማድረግ፡ ሜቴክ ከንግዱ ዘርፍ ሙሉ በሙሉ መውጣት ይኖርበታል፡
{7} የህወሓት/ኢህአዴግ ሹማምንትና የጦር መኮንኖች ቤት እያከራዩ የመንግሥት ቤት ውስጥ የሚኖሩ
በአስቸኮይ እንዲወጡ፣ እንዲሁም ቤት እያከራዩ በቀበሌና በመንግሥት ቤት የሚኖሩ ግለሰቦች ተጣርቶ
እንዲለቁ ማድረግ፣ የመንግሥት ቤት ካርታን በስማቸው ያዞሩ ሹሞች ማጋለጥና ለፍርድ ማቅረብና
ንብረቱን ማስመለስ፡፡ በተመሳሳይ የህወሓት/ኢህአዴግ ሹማምንትና የጦር መኮንኖች የመንግሥት መኪና
ከአንድ መጠቀሚያ በስተቀር ሌሎቹን ማስመለስ ያስፈልጋል፡፡ የቅንጦት የመንግሥት መኪኖች ግዥ
ማቆም ያሉትንም ለግሉ ዘርፍ እንዲሸጡ ማድረግ፣ የቅንቶት ዕቃዎች መኪናዎች፣ ሽቶ፣ ትንቦሆ፣
መጠጦች፣ ምግቦች ወዘተ ከውጪ በውጪ ምንዛሪ የሚገቡትን እገዳ ማድረግ ለአንድ ደሃ አገር የህልውና
ጥያቄ ነው፡፡
{8} የህወሓት/ኢህአዴግ የሲቪልና ወታደራዊ የፌዴራልና የክልል መንግሥታት ሠራተኞች የጡረታ
እድሜ 55 ዓመት እንዲሆን መወሰንና ለመጭው ትውልድ ለመተካትና የሥራ ዕድል መፍጠር አስፈላጊ፣
በሁሉም ፖለቲካ ጎራ የሚገኙ ፖለቲከኞችም ጡረታ ይውጡ፡፡ የወሬ ምርት በቃ!!!
{9} የህወሓት/ኢህአዴግ የፌዴራልና የክልል መንግሥታት የተቆቆሙ የሚንስትሪዎች፣ ፅህፈት ቤቶች፣
ኤጀንሲዎች፣ ድግግሞሽ መንግሥታዊ መዋቅሮች ተጠንተው እንዲታጠፉ ማድረግና የመንግሥት መደበኛ
ወጪ 82 ቢሊዮን ብር (ደሞዝ፣ አበል፣ ነዳጅ፣ ልዮ ልዮ ወጪዎች፣ ወዘተ) ቅነሳ ማድረግ፣ክልሎች ግብር
የመሰብሰብ አቅማቸውን ማጠናከርና በሰበሰቡት ልክም ሠራተኛ መቅጠርና የፌዴራል መንግሥት
የክልል ድጎማ ማቆም፣
{10} በፌዴራልና በክልል መንግሥታት ሑለት ሦስት የመንግሥት ቦታ የወሰዱ የህወሓት/ኢህአዴግ
ሹማምንት፣ የጦር መኮንኖች፣ ካድሬዎች ለመሬት ባንክ ገቢ እንዲያደርጉ፡፡ ሜድሮክ አጥሮ የያዛቸው 11
ቦታዎች ካርታ ማምከን!!! በ‹‹ልማት ተነሺ›› በማለት የሚነሱ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት ይቁም፡፡ በግፍ
የተፈናቀሉ ዜጎች አስፈላጊው ካሳና ቤት እንዲሰጣቸው እንጠይቃለን፡፡ በሙስና ሁለት ሦስት
የኮንዶሚኒየም ቤቶች የተሰጣቸው ግለሰቦች እንዲመልሱና ተጀምሮ የነበረው የኮንዶሚኒየም ቆጠራ፣
የህዝብ ሃብት እንዲጠናከር ማድረግ፡፡ የቤቶችና ቁጠባ ባንክ (ሞርጌጅ ባንክ)ን ድጋሚ ማቆቆምና
የኮንዶሚኒየም ግንባታዎች በሙሉ በባንኩ ሥር እንዲከወኑ ማድረግ፡፡
{11} ያለ ፕሬስ ነፃነት አንድ አገር አትሰለጥንም ሙሉ ፕሬስ ነጻነት ማወጅና የኢንተርኔት ስለላ ሥራ
ማቆም፡፡ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ‹‹የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ›› ማንሳት!!! የተቀሩት የፖለቲካ እስረኞች
መፍታት!!! የአጋዚ ጦር ገዳዬች ለፍርድ ማቅረብ!!! ሶማሌ ክልል ፕሬዜዳንት አብዲ ኢሊ አረመኔ አገዛዝ
አንድ ሚሊዮን የኦሮሞ ተወላጆች ከቀያቸው ተፈናቀሉ፣ በግፍ ተገደሉ፣ ታሰሩ ፍትህ የለም የሚጮህ
የሞቾች ድምፅ ይሰማል!!! ልጆቻቸው እንደ ፍየል የታረዱባቸው እናቶች ፍትህ ይሻሉ፣ የዘገየ ፍትህ
አንሻም!!! ፋሽስቱ አብዲ ኢሊ በቀብሪ ደሃር እስር ቤት በስቅላት ለሞተች 24 ዓመት ወጣት ታሲር ኦማር ፎድን ፍትህ ይሠጥ

ዘንድ ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስቸኳይ ፍትህ እንጠይቃለን!!! የአብዲ ኢሊ ግፍ ሞልቶ ፈሰሰ! ለሶማሌ ህዝብ
ፍትህ ይሠጥ፣የፍርድ ያለ!!! የህግ ያለ!!! የህግ ልዕልና በኢትዮጵያ ይስፈን!!! የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!!!
አያቶቻችን ለአባቶቻችን ነፃነት ነበር ያወረሱት፣ ታዲያ የዛሬ አባቶቻችን ለልጆቻቸው እንዴት ዕዳ ያወርሳሉ!!!

(May 22, 2018)

410

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

ምዕራፍ {40}
የቻይና መንግሥት የኢትዩጵያ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶችን ፕራይቬታይዝ እያደረገ ነው!
‹‹ማነሽ ባለ ሳምንት….››
የቻይና መንግሥት ለኢትዩጵያ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶችን ባለባቸው ከፍተኛ ብድር የተነሳና
ዕዳቸውን መክፈል ስለተሳናቸው የፕራይቬታይዜሽን መርሃ-ግብር ነድፎ የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ
ድርጅትና የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ድርጅትን ለመቆጣጠር አሰፍስፎል፡፡ የኢትዩጵያ መንግሥትና
መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች ያለባቸውን ዕዳ መክፈል የሚችሉት በውጪ ንግድ ዘርፍ ሃገሪቱ ወደ
ባህር ማዶ አገራቶች ምርቶቾን ልካ የውጪ ምንዛሪ በማግኘት ያለባትን ዕዳ በዶላር የመክፈል ግዴታ
አለባት፡፡ አንድ ሃገር የውጪ እዳዋን የመክፈል ዓለም ዓቀፋዊ ስምምነት አለ፡፡ እዳዋን መክፈል
ካልቻለችም የገነባችውን መሠረተ,ልማቶች የተበደረችባቸው ፕሮጀክቶች፣በፕራይቬታይዜሽን መርሃግብር ለአበዳሪው ሃገር ወይም በዓለም አቀፍ ጨረታ ይቸበቸባሉ ፡፡ ሰው ሰው ያልሸተተ ልማት
መጨረሻው ይሄው ነው፡፡

በኢትጵያ መንግሥት ቁጥጥር ሥር የሚገኙ መንግሥታዊ ልማት ድርጅቶች ያለባቸው ብድርና አበዳሪዎች
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መንግሥታዊ ልማት
ድርጅቶች
የኢትዩጵያ
አየር
መንገድ ድርጅት

ያለባቸው
ብድር(በዶላር)
5 ቢሊዩን 608
ሚሊዩን
ዩኤስ ዶላር

2

የኢትዩጵያ መብራት
ኃይል ድርጅት/

5 ቢሊዩን 490
ሚሊዬን
ዩኤስ ዶላር

3

የኢትዩጵያ ምድር
ባቡር ድርጅት

5 ቢሊዩን
4ሚሊዩን ዶላር

4

የኢትዩጵያ
ቴሌኮሙኒኬሽን
ድርጅት/ ቴሌ-ኮም
የኢትዩጵያ
ንግድ
መርከብ ድርጅት
የኢትዩጵያ ስካüር
ኮርፖሬሽን

4.8 ቢሊዬን
ዩኤስ ዶለር

1

5
6

7
ድምር

የኢትዩጵያ
ባንክ

ንግድ

301.5 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶላር
919 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶለር
400 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶለር

አበዳሪው መንግስት፣ባንክና ድርጅቶች
የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን

(የዓለም ባንክ ዓለም ዓቀፍ ልማት ትብብር( International
Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ
African Development Bank(AfDB)፣ የአውሮፓ
ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment Bank (EIB)
etc.) የቻይናና የህንድ የንግድ ባንኮች

በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና
ሲቨል ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን፣ከክሬዲት

ስዊስ፣የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ(
የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ
ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co.
Ltd.
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export and Import
Bank
500ሚ/ዶላር ከቻይና ልማታ ባንክ (China Development
Bank Corp.) 394ሚ/ዶላር ከህንድ አስመጭና ላኪ ባንክ
(Export-Import Bank of India)፣25 ሚ/ዶላር ከምስራቅና
ምዕራብ አፍሪካ የንግድና ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ)
የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 300ሚ/ዶላር( Chinese Export
and Import Bank፣ ቱርክ አስመጭና ላኪ ባንክ 100ሚ/ዶላር
( Turkish Export and Import Bank)

22 ቢሊዩን
427 ሚሊዩን
ዩኤስ ዶለር

የህወሃት/ኢህአዲግ ‹‹የመንግስት የልማት ድርጅቶች›› በመባል የሚታወቁት ያለ መንግስት ዋስትና
ሳይገባላቸው ከውጭ ዕዳ መበደር የሚችሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሲሆኑ የብድራቸው መጠን
በተከታታይ በማስረጃ ይቀርባል፡፡የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣ኢትዬ ቴሌኮም፣ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ
ኃይል፣የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዬጵያ ንግድ መርከብ ድርጁት፣የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ
ኮርፖሬሽንና ስካóY ኮርፖሬሽን የመሳሰሉት ናቸው፡፡
• በ2013/14 እኤአ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር
11.749 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡
• በ2015/17 እኤአ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በራሳቸው የሚያደርጉት የውጭ ብድር
22..427 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ይገመታል፡፡
{1} የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት ከ2008እኤአ እስከ 2014እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት
5,608,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም (104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት
የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር ወይም (32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የኢትዬጵያ አየር መንገድ አይሮፕላኖች
በወለድ አግድ collatoral እንደተያዘ አጥኝዋች ይናገራሉ፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ፣አይሮፕላኖቹን እያስያዙ ከተለያዩ ባንኮች የሚያደርጎቸውን የውጭ ብድሮች
ቀጥለን እንመልከት፡፡
•
በ2008 እኤአ ስምንት ቦንባርዲየር ኪው 400 አይሮፕላኖች 242 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር፣
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•
በ2010እኤአ አስር ቦይንግ 737-800 አይሮፕላኖች 767 ሚሊዩን ዩኤስ ዶላር ዋጋ ለመግዛት
ተስማምተዋል፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ1.6 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለአስር ቦይንግ ድሪም
ላይነርስ አበድሮል፡፡
•
በ2011 እኤአ አራት ቦይንግ 777ኤፍ አይሮፕላኖች በ1.1 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ለመግዛት
ስምምነት ተፈፅሞል፡፡
•
በ2012 እኤአ አምስት ኪው 400 አይሮፕላኖች 160 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለርና ተጨማሪ አንድ
ቦይንግ 777-200ኤልአር አይሮፕላን 276 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ለመግዛት ስምምነት ተደርጎል፡፡
በተለያየ ግዜትም የተገዙት አይሮፕላኖች ወደ አገር ውስጥ ገብተዋል፡፡
•
በ2013 እኤአ ኤር ሊዝ ኮርፖሬሽንና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ሁለት ቦይንግ 777-300 ኢአር
አይሮፕላኖች ለመከራየት ተስማምተው፣ የቻይናው ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ የ130 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶላር ለኢትዬጵያ አየር መንገድ ብድር አበደረ፡፡
•
በ2014 እኤአ የኢትዬጵያ አየር መንገድ 20 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አይሮፕላኖች የ2.1 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶላር ከዩኤስ አቪየሽን ጋር ስምምነት አደርገዋል፡፡ በተጨማሪም አስራአምስት 737 ማክስ 8 ነዳጅ
ቆጣቢ አይሮፕላኖች ለመግዛት ስምምነት ፈፅመዋል፡፡በአጠቃላይ ከ 2008እኤአ እስከ 2014እኤአ
የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት 5,608,000, 000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም
(104,599,294,400 ቢሊዩን ብር) አይሮፕላኖች ለመግዛት የውጭ ብድር ተበድሮል፡፡ የቻይናው
ኤክፖርት ኢንፖርት ባንክ አይሮፕላኖቹን 1,730,000,000 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ወይም
(32,267,614,000 ቢሊዩን ብር) በማበደር የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ የኢትዬጵያ አየር መንገድ
አይሮፕላኖች በወለድ አግድ collatoral በመያዝ እንደሚያበድር ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡
የኢትዬጵያ አየር መንገድ Total assets (አጠቃላይ ንብረት) 26.368 ቢሊዩን ብር(1,413,697,338
ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር)በ 2012 እኤአ ነበር፡፡ በእዳ ብዛትም የኢትዬቻይና አየር መንገድ እንዳይባል
ያሰጋዋል፡፡የኢህአዲግ መንግስትና የኢትዬጵያ አየር መንገድ ድርጅት የውጭ ብድር በተመለከተ ብቻ
የቀረበ ሲሆን፣ የአገር ውስጥ ብድር ከተለያዩ ባንኮች የተበደሩትን እንደማይጨምር አንባቢ ሊገነዘብ
ይገባል፡፡ 2012 እኤአ የኢትዩጰያ የአገር ውስጥ ብድር 45.5 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ
ምርት የነበረ ሲሆን የውጭ ብድር 10 ፐርሰንት ከዓመታዊ አጠቃላይን ብሔራዊ ምርት የያዘ ነበር፡፡
{2} የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት ጥናቱ በዝርዝር
ያሳያል፡፡ (ሀ) የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት የገንዘብና
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር IFIs/Government to Sector Institutions on-lending የኢትዬጵያ
ኤሌትሪክ ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም ባንክ ዓለም
ዓቀፍ ልማት ትብብር( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ የልማት ባንክ
African Development Bank (AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European Investment
Bank (EIB) etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት ዘርፉ
አበድረዋል፡፡
ኮንሴሽናል ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን ሲያካትት፣ የብድሩ
ግዜ ለሃያ ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period) አምስት ዓመታት
መሆኑና፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ (principal)
መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ ከ 3 እስከ 6
በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡
The Sector’s Current Estimated Loan Portfolio የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል፣ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የውጭ
ብድር
የብድር ምንጭ

Borrowing
Source

የዕዳ መጠን(ዩኤስ ዶለር በሚሊዩን)

Loan Amount
US$ million

የክፍያ ዘመን
በአመት

Repayment Period
Years

የእፎይታ ግዜ

Grace Period
years

የወለድ መጠን በመቶኛ

IFIs/

1,250

20

5

5.00%
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Government
on Lending
Commercial
Banks
Bonds
Supplier’s
Credits
Total
Current
estimate

Chinese Wall in Ethiopia

1,000

10

3

6.00%

3,000
240

7
4

0
1

5.00%
5.00%

5,490

(averages of categories used)

(IMF Country Report No. 14/303, THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 2014
ARTICLE IV CONSULTATION) ያወጣውን ሪፖርት ከድረ-ገፁ መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡

{3} የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፡-

በቻይና የሬል ዌይ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽንና ቻይና ሲቨል ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን 3.4
(በሦስት ቢሊዩን አራት መቶ ሚሊዩን) ዶላር ብድር እየተገነባ ያለው 758 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው፣
የሰውና ዕቃ ማጎጎዣ የኤሌትሪክ ባቡር አዲስአበባ ከተማን ከጅቡቲ ጋር ያገናኛል፡፡ በአንድ ግዜ 2760

ሰዎችን ጭኖ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር እንዲሁም 3500 ቶን ሸቀጥ በመጫን በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር
የመጎዝ አቅም እንዳለው መስከረም 26 ቀን 2009ዓ/ም አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቦል፡፡
በሃምሌ 2008 ዓ/ም 35.47 ሚሊዩን ዶላር ወለድ ሲከፍልና በጥር ወር 2009 ዓ/ም 45 ሚሊዩን ዶላር
የብድሩን ወለድ መክፈል ይጠበቅታል፡፡
ከክሬዲት ስዊስ የተገኘው 1ቢሊዩን 165 ሚሊዩን ዶላር ብድር ከአዋሽ ወልዲያ- ሃራ ገበያ የባቡር
ፕሮጀክት ነው፡፡ በሃምሌ 208 ዓ/ም 18.73 ሚሊዩን ዶላር ወለድ ሲከፍልና በጥር ወር 2009 ዓ/ም
22.41 ሚሊዩን ዶላር የብድሩን ወለድ መክፈል ይጠበቅታል፡፡
በቻይና የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት በ439 ሚሊዩን ዶላር ብድር በአዲስአበባ ከተማ ውስጥ
የተሠራ ፕሮጀክት ነው፡፡ በሃምሌ 2008 ዓ/ም 28.93 ሚሊዩን ዶላር ወለድ ሲከፍልና በጥር ወር 2009
ዓ/ም 29.24ሚሊዩን ዶላር የብድሩን ወለድ መክፈል ይጠበቅታል፡፡
በአጠቃላይ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያለበት ብድር 5 ቢሊዩን 4ሚሊዩን ዶላር እንደሆነ
ሂሳቡን ማስላት ይቻላል፡፡
{4} የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን
በ2006 እኤአ የኢትዩጵያ ቴሌኮሙንኬሽን ኮርፖሬሽን ከቻይና መንግስት ንብረት ከሆኑ ሦስት
ካንፓኒዎች ጋር ማለትም ዜድቲኢ ኮርፖሬሽን፣ ሃዊ ቴክኖሎጂና የቻይና ዓለም ዓቀፍ ቴሌኮሙንኬሽን
ግንባታ ኮርፖሬሽን ጋር 1.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር (12,585,000,000 ቢሊዩን ብር) ብድር ስምምነት
ተፈራረሙ፡፡
Year

Project cost
USD

US
D$=Birr

Project cost
Birr

2006

ZTE

$1.5 billion

8.39

12,585,000,000

number of
mobile
telephone
users
1.5 million

2008

ZTE

400,000,000

9.67

3,868,000,000

3.5 million

10/13/12

Huawei
and
ZTE

$1.3 –billion

18.6518

24,247,340,000

20 million
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Its work helped boost
the capacity of the
mobile-phone network
7 million
for the supply of 15
million wireless mobile
networks in Ethiopia
to improve
telecommunications
network

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
2013

Total

Huawei
and
ZTE

$1.6 billion

4.8 billion

Chinese Wall in Ethiopia
19.6511

31,441,760,000

20 million

boosting the capacity
of Ethiopia's mobilephone network to 50
million subscribers in
2015 from 20 million
now

72,142,100,000

በአጠቃላይ ከላይ ከሠንጠረዡ እንደሚስተዋለው፣ከ2006 እኤአ እስከ 2013እኤአ የቻይና መንግስት
ከቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd.
የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት ድርጅቶች ጋር የኢትዬጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ኮርፖሬሽን (አሁን
ኢትዬቴሌኮም) የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም የእዳው
ክፍያም ከኢትዩጵያ የሠሊጥ ምርት ወደ ቻይና በመላክ እንደሚወራረድ ይታወቃል፡፡
የቻይና ካንፓኒዎች በኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በማሸነፍ ኃያልነታቸውን
አስመስክረዋል፡፡ የቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፤ዜድቲኢ የቻይና መንግስት ንብረት የሆነው ድርጅት
ለኢትዬጵያ ቴሌኮም 1.5 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የብድር አቅርቦት በማመቻቸትና በማበደር
የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍን መቆጣጠር ችለዋል፡፡ የብድሩ ስምምነት መሠረት ዜድቲኢ ያለ
አንዳች ጫረታ ሥራውን እንዲሰራ ተሰጥቶታል፡፡
የቻይና መንግስት የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ በመቆጣጠር የሃገሪቱን ደህንነትና መረጃ አጠቃላይ ብሄረዊ
ሚስጢር ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር መሆኑን አደጋ እንዳለው አንድ ቀን ገሃድ ይወጣል፡፡ የቻይና
መንግስት ዛሬም በሃገሪቱ ውስጥ የተነሳውን ህዝባዊ እንቢተኝነትና ተጋድሎ ለማጨናገፍ የኢንተርኔት
አገልግሎቶችን ማለትም ፋስቡክ፣ ቲውተር፣ዋት ኢዛ አፕ፣ኢሞ፣ቨይበር፣ ቲውብ፣ ኢትዩጵያዊያን ድረገፆችን (ኢትዩሚዲያ፣ ኢትዩፕን ሪቪው፣ ዘ ሃበሻ፣ ወዘተ) ከውጭ የሚተላለፉ የሬዲና የቴሌቪዝን
ስርጭቶችንና የሃገር ውስጥ ሚዲያዎችን በማፈን ታላቅ ሥራ አከናውነዋል፡፡ በዚህ አመፅም አንዱም
የቻይና ፋብሪካዎች አለመነካታቸው አስፈላጊው መረጃ በእጃቸው እንደሆነ ይመሰክራል፡፡ የቻይና
መንግስት የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት መከታና ጋሻ ነው፣ የቻይና ኢንቨስተሮች ከኢትዩጶያ
እስካልወጡ ድረስ ህወሓት መንግስት አይወድቅም፡፡ ቻይና መንግስታዊ ኢንቨስትመንት በሃገሪቱ ሰፍኖል
የግል ዘርፉ የተሰማራበትን ሥራ በሙሉ ነጥቀው ይዘዋል፡፡
የኢትዬጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍ፣ በ2006 እኤአ ኢትዩጵያ በዘርፉ ካረገችው የመዋዕለ
ንዋይ ፍሰት 34,520,000 ሚሊዬን ዶለር የቻይና 12,113,000 ሚሊዬን ዶለር ከመቶ 35 እጅ በመቶ
ቻይና ድርሻ ነበራት፡፡
በ2007 እኤአ ኢትዬጵያ በዘርፉ 1,048,600,000 ቢሊዬን ዶለር ድርሻ ሲኖራት ቻይና 1,027,600,000
ቢሊዬን ዶለር ከመቶ 97.99 እጅ ዘርፉን በመቆጣጠር የአንበሳውን ድርሻ ለመያዝ በቅታለች፡፡ ከ2006
እኤአ እስከ 2013እኤአ
ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስትና የቻይና መንግስት ከቻይና የቴሌኮም
ካንፓኒ፤ዜድቲኢ ZTE Corporationና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. ድርጅቶች ጋር
የኢትዬቴሌኮም የ4.8 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ወይም (72,142,100,000 ቢሊዬን ብር) ብድር በመፈራረም
በእዳው ጫና ወደፊት የኢትዩጵያ ቴሌኮምኒኬሽን ዘርፍ ወደ ግል ዘርፍ በሚዘዋወርበት አስገዳጂ ሁኔታ
ለቻይና መንግስት ለቻይና ቴሌኮም ካንፓኒዎች እንደሚሸጥ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡
በማዕድንና ሚንራል በኩልም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 10,608,458 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 6,957,130 ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 65.58 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በትራንስፖርት ዘርፍም ከጠቅላላው የኢትዬጵያ 356,220,000 ሚሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት
የቻይና ድርሻ 352,570,000 ሚሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 99.02 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም በግብርና፤በኢንድስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች ከጠቅላላው
የኢትዬጵያ 13,535,999,000 ቢሊዬን ዶለር የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት የቻይና ድርሻ 1,852,532,958
ቢሊዬን ዶለር ሲሆን ይህውም ከመቶ 13.68 እጅ እንደሆነ ያሳያል፡፡
{5} የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት
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የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት በኢትዩጵያ ንጉሰ ነገሥት መንግስት በ49 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ እና
መሠረቱን በዋሽንግተን ዲሲ ባደረገው ታውረስ ኢንቨስትመንት ኢንክ በ51 በመቶ የአክሲዩን ድርሻ
በ1964 እኤአ ተመሠረተ፡፡ የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት የመጀመሪያዎቹን ሦስት መርከቦች፣ሁለት
ዕቃ ማመላለሻ ካርጎ መርከቦች ‹‹የይሁዳ አንበሣ›› እና ‹‹ንግስተ ሣባ›› እንዲሁም ‹‹ላሊበላ››የተሰኘውን
34000 ቶን የነዳጂ መጫኛ ታንከር መርከብ በ1966 እኤአ በሮተርዳም ከተማ በደመቀ ሥነስርዓት
ተረከቡ፡፡በ1985 እኤአ ተጨማሪ ሦስት መርከቦች አሠራ እነሱም ‹‹አባይ ወንዝ››፣‹‹አንድነት››እና ‹‹ነፃነት››
በመባል ይታወቃሉ፡፡ በ1986 እኤአ ሁለት መርከቦች ‹‹አብዬት›› እና ‹‹አድማስ›› ተገዙ፡፡ በወታደራዊው
መንግስት ዘመን መንግሥት ትዕዛዝ ‹‹አብዩት››ና ‹‹አባይ ወንዝ›› የተባሉት መርከቦች በታላቆ ዩናይትድ
ኪንግደም ማለትም የሃገረ እንግሊዝ የመርከብ ሥሪት ነበሩ፡፡ እንዲሁም ‹‹አንድነት›› እና ‹‹ነፃነት››
የተባሉት መርከቦች የሃገረ-ጣሊያን ስሪት እንደሆኑ ታሪክ ይዘክራል፡፡ በ1990 እኤአ ‹‹ተከዜ›› በመባል
የሚታወቀው መርከብ ተጨመረ፡፡ በ2006 እኤአ ‹‹ሸበሌ›› ተብሎ የተሠየመው መርከብ እንዲሁም
በ2007 እኤአ ‹‹ጊቤ›› የተሰኙት መርከቦች የኢትጵያ ስንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ውቅያኖስ ሰንጥቀው፣
ከአድማስ ባሻገር ከአጥናፍ አጥናፍ ቀዝፈው፣ መአልት ወለሊት ገዝፈው፣ መርከቦቹ የውጪና የገቢ ንግድ
ምርትና ሸቀጣ-ሸቀጥ፣ ከአገር ቤት ወደ ባህር ማዶ አገራት አጎጉዘው ለሃገርና ወገን ሃሌንታነታቸውን
አሳይተው ወርቃማ ዘመናቸውን አሣልፈዋል፡፡፡
•
የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ‹‹አባይ ወንዝ›› እና ‹‹አብዬት›› የተባሉትን መርከቦቹን
ለብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) ሸጦል፡፡
•
የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ሁለት ዘርፈ ብዙ መርከቦች ከቻይና መግዛቱ ይታወቃል
እነሱም ‹‹ሸበሌ›› እና ‹‹ጊቤ›› በመባል ይታወቃሉ፡፡
•
የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ሰባት የእቃ ማመላለሻ መርከቦች 28000 ቶን ዕቃ
የሚጭኑ ሁለገብ ማጎጎዣ እያንዳንዳቸውን በ32.5 ሚሊዩን ዶላር እንዲሁም ሁለት የነዳጅ/ የዘይት
41000 ቶን ጫኝ ማጎጎዣ መርከቦች እያንዳንዳቸውን በ37 ሚሊዩን ዶላር በጠቅላላው 301.5 ሚሊዩን
ዶላር ዋጋ ወጥቶባቸዋል፡፡ ዘጠኙም መርከቦች የተሠሩት በቻይና ማኑፋክቸሪንግ ካንፓኒ የመርከብ ሠሪ
ታይዝሁ ኩዋን (Taizhou Kouan) ሲሆን ብድሩን ያመቻቸው የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ 80
በመቶ ለማበደር ከየኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ጋር ስምምነት ተፈራረመ፡፡
•
ታላቁ የቻይና የማጎጎዣ አገልግሎት ‹‹ቻይና ማርቻንት ግሩፕ›› (China Merchant Group
(CMG)) ከህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት ጋር መንግሥታዊውን የኢትዩጵያ መርከብ ድርጅት 40
በመቶ አክሲዩን ለመግዛት እየተደራደረ ቢሆንም ሹማምንቶቹ ሃሳብ ከመስጠት ተቆጥበዋል፡፡
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ (Express Transit Service)
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ካንፓኒ በኢፈርት በ1995እኤአ ሲቆቆም በ30 ሚሊዩን ብር ካፒታል
የተመሠረተ ድርጅት ነው፡፡ ካንፓኒው ከሚሰጣቸው የኪራይ አገልግሎቶች ውስጥ አጠቃላይ የመጋዘን
ቦታዎች ለካርጎና ለኮንቴይነሮች ማስቀመጫ ስፍራ ማደራጀት፣ እንዲሁም ካንፓኒው የራሱ የጭነት
መኪኖች በማዘጋጀት የትራንስፖርት አገልግሎት ከጅቡቲ ወደብ ወደ ኢትዩጵያ በማመላለስ ከፍተኛ
የገበያ ድርሻ በዘርፍ እንዳለው ይገልፃል፡፡ ካንፓኒው ዋና ቢሮና አስር ቅርንጫፍ ቢሮዎች በሃገሪቱ ውስጥ
አሉት፡፡
ኤክስፕሬስ ትራንዚት ሰርቪስ ፖርት ሱዳን ወደብን ተጠቃሚ ብቸኛ ትራንዚት ካንፓኒ ነው፡፡ ካንፓኒው
የዓለም አቀፍ ትራንስፖርት ድርጁት አባል ነው፡፡ ካንፓኒው ትራንዚት ሰርቪስ በግሉ ዘርፍ የአንበሳውን
ድርሻ እንዳለውና በመንግስታዊ፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና
የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ብዙ
ደንበኞች እንዳሉት በድረ-ገፅ ላይ ገልፆል፡፡
{6} የኢትዩጵያ ስካüር ኮርፖሬሽን
ሜቴክ ለኢትዩጵያ ስካüር ኮርፖሬሽን፣ አስር የሸንኮራ አገዳ እርሻዎችና የስካüር ፋብሪካዎች ፕሮጀክቶች
ሥራን በአምስት ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ገንብቶ በመጠናቀቅ ላይ ነው ቢባልም ሃገሪቶ ከ500 ሚሊዩን
ዶለር በላይ በማውጣት ከውጭ የስካüር ምርት በማስገባት ላይ ትገኛለች፡፡
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የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን ብድር፣ ከቻይና ልማታ ባንክ (China Development Bank Corp.)
500 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ተፈራርሞል፡፡ የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በብድሩ ሁለት ትልልቅ
የስካóY ድፍድፍ ማጣሪያ ፋብሪካዎች ይገነባል፡፡ አንዱ ፋብሪካ በደቡብ ኢትዬጵያ ኦሞ ዞን ውስጥ
የሚገነባ ሲሆን ሁለተኛው ፋብሪካ በሰሜን ምዕራብ አፋር ክልል ውስጥ በሜታል ኢንጂነሪንግ
ኮርፖሬሽን ኢትዬጵያ መከላከያ ሠራዊት መንግስታዊ ድርጁትና በቻይና ኮምፕላንት ግሩፖ ኢንክ
(China Complant Group Inc) የሚገነባ ሲሆን ምርቱን በ2025 እኤአ አስር እጥፍ ለማድረግ
ታቅዶል፡፡
የኩራዝ ስካDር ልማት ፕሮጀክት በ150000 ሄክታር መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳ በማልማት
በ2013/14እኤአ ይጠናቀቃል ተብሎ ቢጠበቅም አልተሳካም፡፡ የፕሮጀክት ግንባታ ሃገሪቱን 118.3
ሚሊዩን ብር ወይም (6.4 ሚሊዩን ዶላር) ወጭ የሚጠይቅ ሲሆን መዋዕለ ንዋዩ በመንግስታዊው፣
በኢትዩጵያ የውሃ ሥራዎች ዲዛይን ና ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ(Ethiopian Waterworks Design &
Supervision Enterprise (EWDSE) በደቡብ ኢትዩጵያ ዲዛይንና ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ(Southern
Ethiopia Design & Supervision Enterprise (SEDSE)ህብረትና 40 በመቶ የአክሲዩን ሼር
ንብረትነት የሚገነባ ፕሮጀክት ነው፡፡ በአጠቃላይ መንግስት 225 ሚሊዩን ዶላር ለስድስት ስካDር
ፍብሪካዎች ግንባታ ወጭ፣ በኦሞ ሸለቆ ለሚገኘው ኩራዝ ስካDር ልማት ፕሮጀክት ግንባታ ሥራው፣
ለሜታልና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሰጥቶል፡፡የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን አጠቃላይ የግንባታ ስራ
ወጭ 100 ቢሊዩን ብር (5.5 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር) እንደሚሆን ሲገመት ማሽነሪዎች ለመግዛት ግማሹ
በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ይሻል፡፡ የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል ትንዳሆ 30 በመቶ ምርት
በማምረት ላይ ሲገኝ በአሁኑ ግዜ በ394 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ብድር ከህንድ አስመጭና ላኪ ባንክ
(Export-Import Bank of India) በተገኘ ብድር የፋብሪካው ግንባታ ሥራ በህንድ (India’s Overseas
Infrastructure Alliance) በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ የኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን በጥናት ላይ
የተመሰረተ ሥራ እንደማይሰራ በምሁራኖች ዘንድ ይታወቃል፡፡ በሌላ በኩልም፣የምስራቅና ምዕራብ
አፍሪካ የንግድና ልማት ባንክ (ፒቲኤ ባንክ) ለኢትዬጵያ ስካóY ኮርፖሬሽን 25 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር
ብድር ለመስጠት ስምምነታ ላይ ተደርሶል፡፡
{7} የኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ዲሴንበር 6/2011እኤአ የቻይና አስመጭና ላኪ ባንክ( Chinese Export
and Import Bank)ለኢትዬጵያ ዩኤስ 400 ሚሊዩን ዶለር (6.9 ቢሊዬን ብር) ሁለት የብድር
ስምምነቶች አድርገዋል፡፡ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የባንኩ ምክትል ፕሬዜዳንት ዘሁ ሆንጃይ(
Zhu Hongjie) እንደገለጹት ባንኩ 1.81ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር(31ቢሊዩን ብር) እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡አንዱ
ስምምነት ባንኩ 100 ሚሊዩን ዶለር ለአዲስ አበባ የውሃ ሥራዎች አቅርቦት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዬጵያ ንግድ ባንክ ጋር 300 ሚሊዩን ዶለር የባንኩን የብድር አቅርቦት ከፍ
ለማድረግ እንደሆነ ተዘግቦል፡፡ ዘሁ ሆንጃይ እንደገለፁት ከሆነ ባንኩ እስካሁን 11.4 ቢሊዬን ዩኤስ
ዶለር(272.2 ቢሊዩን ብር)እንዳበደሩ ገልጸዋል፡፡
‹‹ It is notable that the state-owned already borrows from foreign banks, as seen in its
recent MOU to borrow $300 million from China EXIM Bank and also a $100 loan million
agreement with the Turkish EXIM Bank. A similar opportunity to private banks could
help strengthen their operations while providing much-needed long-term capital to their
clients who stand to benefit from the associated on-lending.›› (Ethiopia Macroeconomic
Handbook 2011-12)
Table 1.3 Growth and Transformation Plan-- Projected Budget and Off-Budget Spending (In Birr Millions)
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Total
Total Public Sector Spending
188,688
258,812
274,157
266,680
271,813
1,260,150
In Percent of GDP
42%
49%
45%
37%
32%
41%
Budgetary spending
92,049
106,125
130,187
161,452
201,146
690,959
In Percent of GDP
21%
20%
21%
22%
24%
22%
Non-Budgetary spending
96,639
152,687
143,970
105,228
70,667
569,191
In Percent of GDP
22%
29%
23%
15%
8%
19%
Nominal GDP
448,348
526,853
616,047
723,157
848,235
Source: Growth and Transformation Plan (2010/11--2014/15); Nominal GDP of GTP used for FY 2010/11 even
though inflation has resulted in higher starting base.
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Source: Ethiopia: Macroeconomic Handbook 2011/12 (Access Capital)

አጠቃላይ የመንግስታዊ ዘርፍ ወጪ፡- Total Public Sector Spending በሁለት ይከፈላል በባጀት
የፀደቀና ከባጀት ያልፀደቀ ድምር ውጤት ነው፡፡ በዚህም መሠረት ከ2010/11 ዓ/ም ከ188,688 ቢሊዩን
ብር፣ማለትም ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት (Real GDP) (42%)በመቶ ድርሻ ሲኖረው
በ2014/15 እኤአ 271,813 ቢሊዩን ብር ማለትም ጂዲፒ (32%) አጠቃላይ የመንግስታዊ ዘርፍ ወጪ
እያደገ እንደመጣ ከሠንጠረዡ መረዳት ይቻላል፡፡
የመንግስታዊ ዘርፍ ባጀታዊ ወጪ፡- Budgetary spending የመንግስታዊ ዘርፍ በዓመቱ በተያዘው
ባጀት ወጪ መሠረት ተፈፃሚ የሆነ ወጪ ማለት ነው፡፡ በዚህም መሠረት ከ2010/11 ዓ/ም ከ92,049
ቢሊዩን ብር፣ማለትም ብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት
(21%) በመቶ ድርሻ ሲኖረው
በ2014/15 እኤአ 201,146 ቢሊዩን ብር፣ ማለትም ጂዲፒ (24%) በመቶ ድርሻ የመንግስታዊ ዘርፍ
ባጀታዊ ወጪ በመሸፈንና እያደገ እንደመጣ ከሠንጠረዡ መረዳት ይቻላል፡፡
• የመንግስታዊ ዘርፍ ባጀታዊ ያልሆነ ወጪ፤- Non-Budgetary spending የመንግስታዊ ዘርፍ
በዓመቱ በተያዘው ኢ-ባጀታዊ ወይም ከተያዘለት ባጀት ውጭ የወጣ ገንዘብ ሲሆን በዚህ መሠረት
ከተያዘው ባጀት ወጪ ሆኖ ተፈፃሚ የሆነ ማለት ነው፡፡ በዚህም መሠረት ከ2010/11 ዓ/ም ከ96,639
ቢሊዩን ብር፣ማለትም ብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት (22%) በመቶ ድርሻ የነበረው ሲሆን
በ2014/15 እኤአ 70,667 ቢሊዩን ብር ማለትም ጂዲፒ (8%) በመቶ ድርሻ በመሸፈን፣የመንግስታዊ
ዘርፍ ባጀታዊ ያልሆነ ወጪ እየቀነሰ እንደመጣ ከሠንጠረዡ መረዳት ይቻላል፡፡
የመንግስታዊ ዘርፍ ባጀታዊ ያልሆነ ወጪ፤- Non-Budgetary spending
Table 1.8: GTP Off-Budget Spending on Infrastructure & Industrial Projects—
Ranked by Value
Sector/Sub-Sector
Birr
Business Beneficiaries
Foreign or Domestic
Millions
Energy
177,735 Salini for Abay Dam construction; Mainly foreign, some
Cement companies; Hydro plant domestic
equipment producers
Railways
110,796 China Railway Group $1.6 bn; OIA Mainly foreign, some
(India); local contractors; METEC
domestic
Sugar Industry
73,575 Sugar plant equipment producers
Mainly foreign, some
domestic
Chemical, Pharmaceuticals &
34,593 Private and state enterprises
Mainly domestic
Cement Industries
Ethiopian Airlines
31,142 Boeing, Airbus, Bombardier, Exclusively foreign
Fokker
Ethio Telecom
21,670 Telecom
and
networking Exclusively foreign
equipment providers
Metal Engineering Industry
20,466 METEC
Mainly foreign, some
domestic
Mgmt & Privatization of Public
19,095 State enterprises
Mainly domestic
Enterprises
Textile & Garment Industry
15,946 Private enterprises
Mainly domestic
AA Condo Construction
14,960 Domestic contractors and SMEs
Mainly domestic
Fertilizer Industry
13,205 New state enterprise
Mainly domestic
Leather Products Industry
6,734 Private enterprises
Mainly domestic
Ethiopian Maritime Transit
6,666 Domestic transit service providers Mainly domestic
Service
Micro
&
Small
Scale
6,600 Domestic SMEs
Mainly domestic
Enterprises
Ethiopian Airports Enterprise
6,198 Domestic contractors-- runway, Mainly domestic
civil works producers
Agro-processing Industry
3,347 Domestic
contractors
and Mainly domestic
agricultural producers
Ethiopian Dry Port Service
3,276 Domestic contractors
Mainly domestic
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የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ
Ethiopian Shipping Lines
Total Off-budget spending

Chinese Wall in Ethiopia
3,187
569,191

Ship-builders (China, Korea)

Mainly foreign

Source: Growth and Transformation Plan (2010/11--2014/15); Sectors Ranked by Total Spending level፡Source: Ethiopia:
Macroeconomic Handbook 2011/12 (Access Capital)

የመንግስታዊ ዘርፍ ባጀታዊ ያልሆነ ወጪ፤-የመንግስታዊ ዘርፍ በዓመቱ ኢ-ባጀታዊ ወይም ከተያዘለት
ባጀት ውጭ የወጣ ገንዘብ በተለይም በመሠረተ- ልማት ና በኢንዱስትሪያል ፕሮጀክቶች
እንዴደረጃቸውና የገንዘብ ወጪያቸው በሚቀጥለው ሠንጠረዥ ማየት ይቻላል፡፡ በመንግስታዊ ዘርፍ
ባጀታዊ ያልሆነ ወጪ በዋናነት ከሚጠቀሱት መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች ውስጥ ፤-የኢትዩጵያ
መብራት ኃይል ድርጅት፣የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ድርጅት፣የኢትዩጵያ ስካüር ኮርፖሬሽን፣የኢትዩጵያ
አየር መንገድ ድርጅት፣የኢትዩጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት፣የኢትዩጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት፣የብረታ
ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ይገኙበታል፡፡ ሌሎቹንም ከሠንጠረዡ ይመልከቱ፡፡
የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ዕዳ ማሻቀብ የአገሪቱን እዳ የመክፈል አቅም እንደሚጎዳ ፊች(የመበደር
አቅም ምዘና ኤጀንሲ)የተባለው ኩባንያ ሃምሌ 6 ቀን 2008 ዓ/ም ባወጣው መግለጫ የኢትዩጵያ
መንግስት የ2009 ዓ/ም በጀትን በመገምገም በጥንቃቄ የተዘጋጀ መሆኑን ገልፆ፣ የመንግሥት ልማት
ድርጅቶች ማለትም (የኢትዩጵያ አየር መንገድ፣ኢትዩ-ቴሌኮም፣መብራት ኃይል፣ስካFር ኮርፖሬሽን፣ወዘተ)
ዕዳ ግን በማሻቀብ ላይ መሆኑንና ለሚቀጥሉት ሁለት አመታትም መጨመሩን ይቀጥላል የሚል ግምት
እንዳለው አስታውቆ ነበር፡፡ በአገሪቱ ስርዓት መሠረት በርካታ ፕሮጀክቶች ከበጀት ውጪ ሆነው
ተግባራዊ የሚያደርጉት በመንግሥት የልማት ድርጅቶች መሆኑን የሚገልፀው የድርጅቱ መግለጫ፣ግዙፍ
የሚባሉ የአገሪቱ ፕሮጀክቶች ከኃይል ማመንጫ እስከ ትራንስፖርትና ንግድ ስራዎች ድረስ በእነዚህ
የመንግሥት ልማት ድርጅቶች እንደሚከናወኑ አትቶ ነበር፡፡ በአገሪቱ አመራሮች የተለጠጡ ዕቅዶች
በተለይም በኃይል ማመንጫና በመሠረተ ልማት ግንባታዎች ከፍተኛ ተሳትፎ የሚያደርጉት የልማት
ድርጅቶች መሆናቸውን ገልፆ ነበር፡፡ በዚህ የተነሳ የእነዚህ ድርጅቶች ዕዳ እ.ኤ.አ በ2015 መጨረሻ
ማለትም በታሕሳስ 2008 ዓ/ም ከአገሪቱ አጠቃላይ ምርት 29 በመቶ እንደደረሰ ጠቁማõል፡፡ የአገሪቱ
አጠቃላይ ምርት (ጂዲፒ) 1.2 ትሪሊዩን ብር መድረሱን መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በመሆኑም የአገሪቱን
እዳ የመክፈል አቅም ለመገምገም፣ የእነዚህ ድርጅቶችን የዕዳ መጠን መከታተልና እንደ ቀጣይ የአገሪቱ
ዕዳ አድርጎ እንደማያይ ድርጅቱ ገልፆል፡፡

የመንግስትና መንግስታዊ ልማት ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ የኢንቨስትመንት ወጪ፣አጠቃላይ የመንግስታዊ
ዘርፍ የኢንቨስትመንት ወጪ ከ100 ቢሊዩን ብር በላይ ሆኖል፣ባለፈው ሦስት አመታት ውስጥ በዕጥፍ
አድጎል፣ ባለፉት ስድስት አመታት ውስጥ አራት እጥፍ ጨምሮል፡፡ የመንግስታዊ ዘርፍ የኢንቨስትመንት
ወጪ ከጠቅላላው የሃገር ውስጥ ምርት ያለውን ድርሻ አንድ አምስተኛ ሆኖል፡፡ እንዲሁም የመንግስታዊ
የልማት ኢንተርፕራይዞች የኢንቨስትመንት ወጪ በመጨመር ላይ ይገኛል፣ለዚህም ማስረጃ ከባንኮች
የሚያገኙት ብድር በአምስት እጥፍ ጨምሮል፡፡ ማለትም ከአምስት አመታት በፊት ከባንክ ያገኙት ብድር
ስምንት ቢሊዩን ብር የነበረው በ2010/11 እኤአ 42 ቢሊዩን ብር ከባንክ ብድር አግኝተዋል፡፡ በዚህም
የተነሳ የመንግስትና መንግስታዊ ልማት ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ሁለት ሦስተኛውን የባንክ ብድር
እንደሚወስዱ ይታወቃል፡፡ የግሉ ዘርፍ የኢንቨስትመንት ወጪ ከባንክ የማግኘት እድሉ እየቀጨጨ
የሄደው በዚህ ሁኔታ ነው፡፡ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን
የመንግስትና
መንግስታዊ ልማት ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ የኢንቨስትመንት ወጪ ከአጠቃላይ ከሃገሪቱ ኢንቨስትመንት
ከ60 እስከ 70 በመቶ እጅ እንደሚደርስ ይገመታል፡፡
ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቆም (ኤይኤምኤፍ)ና የኢትዩጵያ መንግስት በጥቅምት 2014 እኤአ የአንቀፅ አራት
የምክክር አቅጣጫ (ARTICLE IV CONSULTATION)ባወጣው ሪፖርት መሠረት:ኤይኤምኤፍ ደግሞ የሃገሪቱ ብድርና የዕዳ መዝገብ በአንድ ላይ መሆን እንዳለበት ማለትም ሃገሪቱ
ከውጭ ንግድ ገቢዋ፣ከገቢ ንግድ ወጭዋ፣አጠቃላይ የንግድ ሚዛኖና የውጭ ዕዳዋ በአንድነት መሰላት
አለበት ይላሉ፡፡ የእነዚህ መንግስታዊ ድርጅቶች ዕዳ በመንግስት የበጀት ድልድል ውስጥም የብድሩ
መጠን፣የአከፋፈል ሁኔታና ውዝፍ እዳ ሁኔታ ሁሉ በአንድ ላይ መታየት እንዳለበት ያስረዳሉ፡፡
ኢትዩጵያ ያለባትን ጠቅላላ የዕዳ መጠን መንግስት በመደበቁ ምክንያትና ሀገሪቱ ዕዳውን ለመክፈል
እማትችልበት ሁኔታ ላይ መድረሶንና የዕዳው ቁልል ወደ አደገኛ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
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በመቀጠልም ጥናቱ ስለ መንግሥታዊ ዘርፍ እዳ ያትታል፤መነበብ ያለበት ዶሴ ነው፡፡ የሃገሪቱን አጠቃላይ
ኢኮኖሚ ግብርና፣ኢንደስትሪና አገልግሎት ዘርፎች በመረጃና ጥናት ላይ ተመስርቶ በማቅረብ መጭውን
ትውልድ ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በማሳወቅ ወጣት የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪዎችን ማፍራት
የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ የሃገሪቱን ፖለቲካ በትረ ሥልጣን ለመጨበጥ ኢኮኖሚውን ማወቅ ግድ
ይላል፡፡ የኢትዩጵያን ኢኮኖሚ ሁኔታ በአማርኛና በሌሎች sንsዎች ለህዝብ በማቅረብ ምሁራን
በማወያየት ህዝብን ማሳወቅ ትልቅ ሃላፊነት ይጠበቅብናል፡፡
የውጭ ዕዳ ክፍያ ማጠቃለያ
በ2007 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት በጀት 178.6 ቢሊዩን ብር ሆኖ በፓርላማ እንደፀደቀ
ሲገለፅ ከዚህም ውስጥ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 8.2 ቢሊዩን ብር እንደሆነ ተገልፆል፡፡ኢትዩጵያ
ዕዳውን ለመክፈል በዓመት 8.2 ቢሊዩን ብር እየከፈለችና ሌላ ገንዘብ ሳትበደር እዳዋን ለመጨረስ ከ45
ዓመታት እስከ 68 አመታት ይፈጅባታል፡፡
በ2008 እኢአ የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት ባጀት 223.3 ቢሊዩን ብር ከዚህም ውስጥ በሶስተኛ
ደረጃ ላይ ከሃገሪቱ ባጀት ትልቁን ድርሻ የያዘው፣ የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ 11.903 ቢሊዩን ብር
እንደሆነና ተገልፆል፡፡ የውጪ እዳ ክፍያው ከ2007ዓ/ም በጀት በ3,703,000,000 ቢሊዩን ብር ከፍ
እንዳለ የአሃዙ ስሌት ያሳያል፡፡
በ2009 እኢአ 274.3 ቢሊዩን ብር በጀት ቀርቦ ከዚህ ውስጥ 13.9 ሚሊዩን ብር የተያዘው ለውጭ ዕዳ
ክፍያ መሆኑ ይታወቃል፡፡
የኢትዬጵያ የፌዴራል መንግስት በጀትና የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ

ዓመት(ኢትዩጵየ
አቆጣጠር)
2007
2008
2009

መንግስት በጀት
178.6 ቢሊዩን ብር
223.3 ቢሊዩን ብር
274.3 ቢሊዩን ብር

የአመቱ የውጭ ዕዳ ክፍያ

ዕዳ የበጀት በመቶኛ

8.2 ቢሊዩን ብር
11.903 ቢሊዩን ብር
13.9 ሚሊዩን ብር

4.6
5.3
5.1

የኢትዬጵያ የውጪ ብድር ክምችት ከብሄራዊ አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011 እኤአ 19.9
በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 27 በመቶ ነበር፡፡ የመንግሥታዊ ልማት ዘርፎች ብድር ከብሄራዊ
አማካይ ጠቅላላ አመታዊ ምርት ድርሻ በ2011እኤአ 20.9 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2014 እኤአ 42.0 በመቶ
ሆኖል፡፡ በ2016/17 እኤአ የህወሓት መንግስትና ብሄራዊ ባንክ ባለሞሎች የሃገሪቱን ልትወጣ
በማትችለው የውጪ ብድር ክምችት ከተው ኢኮኖሚውን አዘቅት እንደሚከቱት አጥኝዎች ተንብየዋል፡፡
ለዚህም ግልፅ ማሽረጃ የ2009 ዓ/ም የመጀመሪያና ሁለተኛ በጀት ዓመት እቅድና አፈጻጸም፣ በተለይ
የውጪ ንግድ ገቢ ማሽቆልቆል፣ የውጪ ብድር መክፈል አቅም መሽመመድና የውጪ ምንዛሪ እጥረት
በቀጣይነት ይከሰታል፡፡ ቀጥሎ ያሉትን መረጃዎች ያንብቡት፡፡
External Debt and Public Debt (%Of GDP)
Year
2011
2012
2013
2014
2015
External Debt(%of GDP) 19.9
22.1
22.6
27.0
Public Debt (%Of
GDP)
20.9
21.6
22.3
42.0
External Debt (%of GDP) 2011(19.9),2012(22.1),2013(22.6)2014(27.0),2015(-)
PUBLIC DEBT(%OF GDP)2011(20.9)2012(21.6)2013(22.3)
Ethiopia's large-scale public investment in infrastructure has been financed by significant borrowing, which
has resulted in higher public debt. Ethiopia reached the completion point under the Heavily Indebted Poor
Countries (HIPC) Initiative in 2004 and benefited from debt relief under the Multilateral Debt Relief Initiative
(MDRI) in 2006.1) Public and publicly guaranteed (PPG) external debt 2) fell in the years that followed,
reaching a low of 22.1 percent of GDP in 2012. 3) It rose to 27.0 percent of GDP by 2014 (and total public
debt was 42 percent of GDP)

•

•

ለማጠቃለል የኢትዬጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) አነስተኛ መሆን ምክንያት
የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት፣ በተቆለለ የውጭ ብድር ክምችትና የእዳ ክፍያ ምክንያት በረጅም
ግዜያት ውስጥ እንደሚናጋና እንደሚጎዳ ያስገነዝባል፡፡
የኢትዬጵያ የውጭ ብድር በ1975 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 343.7 ሚሊዩን ዩኤስ
ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 14% እጅ
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ይይዝ ነበር፡፡ በ1991 እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 9.1 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን
ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 214% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ በጁን
30 1999 ይሄ አሃዝ 10.2 ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር ከፍ ብሎል፡፡በ2011እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ
ብድር 7.102 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ
ምርት (GDP) 23.5% እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2012እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 12 ቢሊዩን
ዩኤስ ዶለር የነበረ ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) --%
እጅ ይይዝ ነበር፡፡ 2013እኤአ የኢትዬጵያ የውጭ ብድር 16.11 ቢሊዩን ዩኤስ ዶለር የነበረ
ሲሆን ይህውም አመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት($46) ቢሊዬን ዩኤስ ዶለር (GDP)
35% እጅ ይይዝ ነበር፡፡
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ምዕራፍ {41}
10 ድስቶች ጥዶ አንዱን ማማሰል፣ 9ኙን ለማሳረር!!! በብድር አገር አይገነባም!!!
‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር›› ክፍል አንድ ሚሊዮን ዘአማኑኤል
የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ 6.3 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቁ 13 የኃይል ማመንጫና 3
የፍጥነት መንገዶች በአጋርነት እንዲገነቡ ወሰነ

The early bird gets the worm; the late mouse gets the cheese. (cartoonstock.com)
‹‹የማለዳ ወፍ ትል ትለቅማለች፣ የአደረ አፋሽ አይጥ ፎርማጆ ትበላለች፡፡››
ትበላለች
በአዋጅ የተቋቋመው የግልና የመንግሥት አጋርነት ቦርድ፣ በሰባት ሚኒስቴሮችና ከኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ
ማኅበራት ምክር ቤት በተወከሉ ሁለት አባላት እንዲሁም በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ ዳይሬክቶሬት
ጄነራል ኃላፊ ውክልና የሚመራ ነው። የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ፣ መንግሥት ከግሉ ዘርፍ
በተለይም ከውጭ ኩባንያዎች ጋር በትብብር እንዲገነቡ በቦርድ ውሳኔ የተሰጠባቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች
አብዛኞቹ በውኃና በፀሐይ ኃይል የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማምረት የሚያስችሉ 13 ፕሮጀክቶች
ናቸው። በተጨማሪም ሶስት የፍጥነት መንገዶችም 357 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው በመንግሥትና
በግሉ ዘርፍ እንዲገነቡ ተወስኖል፡፡ ለአስራሁለቱ 3,071 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ
ሜጋ ፕሮጀክቶች ወጪ በ5.263 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን፣ እንዲሁም ሦስት የፍጥነት መንገዶች
357 ኪሎሜትር መንገድ ከ1.115 ቢሊዮን ዶላር የሚወጡ ናቸው፡፡ በጠቅላላው የፕሮጀክቶች ወጪ
በ6.378 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ አጋርነት እንዲገነቡ ተወስኖል። በገንዘብ
ሚኒስቴር ሥር የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄነራል ጽሕፈት ቤት ዳይሬክተር
ጄኔራል ዶክተር ተሾመ ታፈሰ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል፡፡ ሆኖም
መንግስት በአንድ ጊዜ እነዚህን ሁሉ ፕሮጀክቶች ተከታትሎ ለማስፈፀም አቅምና ብቃቱ አጠያያቂ
በመሆኑ 10 ድስቶች ጥዶ አንዱን ማማሰል፣ 9ኙን ለማሳረር!!! ነው እንላለን፡፡ በመጀመሪያ ያላለቁት
በአግባቡ ቢጠናቀቁ ይሻላል ብለን የዶክተር
ክተር አብይ አህመድ መንግሥት እንመክራለን፡፡ ሃገሪቱ ያለባትን
የእዳ ጫና ሳናስወግድ ለሌላ ብድር ማመቻቸት መዘዙ ብዙ ነው፣ ለቀጣዩ ትውልድ እንደ ወያኔ እዳ
አናውርሰው፡፡ የተጀመረው በውኃና በፀሐይ ኃይል የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል 17 ሽን ሜጋ ዋት
ፕሮጀክት ሥራ ሳይጠናቀቅ ተጨማሪ 13 ፕሮጀክቶች ለምን አስፈለገ። በሃገሪቱ ትንታግ ጋዜጠኛና
የሃይድሮ ፓወር የተማረ ምሁር ቢኖር ይሄን እቅድ በመቃወም ና የተጀመሩት እንዲጠናቀቁ በመሞገት
የአብዩን መንግስት ቢታደገው በተገባ ነበር እንላለን፡፡
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6.3 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ 16 የአጋርነት ፕሮጀክቶች ይፋ ሆኑ፤- ጥቅምት 15፣ 2011 6.3
ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ በትራንስፖርትና ሀይል አቅርቦት ዘርፎች ያተከሩ 16 የመንግስትና
የግል አጋርነት ፕሮጀክቶች ይፋ ሆኑ። የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ፅህፈት ቤት ካፀደቃቸው
16 ፕሮጀክቶች መካከል 13ቱ በሀይል አቅርቦት ዘርፍ ሲሆኑ፥ ሶስቱ የትራንስፖርት ፕሮጀክቶች እንደሆኑ
ተጠቁሟል።
{1} ገናሌ ዳዋ 5 የሀይል ማመንጫ ፦ 469 ሜጋ ዋት፦ በ793 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{2} ገናሌ ዳዋ 6 የሀይል ማመንጫ ፦
100 ሜጋ ዋት፦ በ387 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ፣
{3} ጨሞጋ የዳ 1ና 2 የሀይል ማመንጫ፦ 280 ሜጋ ዋት፦ በ729 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{4} ሀሌሌ ዋራቤሳ የሀይል ማመንጫ፦ 424 ሜጋ ዋት ፦ በ1 ነጥብ 2 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{5} ዳቡስ የሀይል ማመንጫ፦
798 ሜጋ ዋት፦ በ984 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{6} ጋድ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ፦
125 ሜጋ ዋት ፦ በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{7} ዲቻቶ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ፦ 125 ሜጋ ዋት ፦ በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{8} መቐለ የፀሃይ ሀይል ማመንጫ፦
100 ሜጋ ዋት ፦ በ120 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{9} ሁመራ የፀሃይ ሀይል ማመንጫ፦ 100 ሜጋ ዋት፦ በ120 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{10} ወለንጪቲ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ ፕሮጀክት፦ 150 ሜጋ ዋት፦ በ165 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{11} ዌራንሶ የሀይል ማመንጫ ፕሮጀክት ፦
150 ሜጋ ዋት፦ በ165 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{12} መተማ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ ፕሮጀክት፦ 125 ሜጋ ዋት፦ በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
{13} ሁርሶ የፀሃይ ሀይል ማንጫ ፕሮጀክት፦
125 ሜጋ ዋት ፦ በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣
በአጋርነት እንዲገነቡ ውሳኔ ከተሰጠባቸው የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የኃይድሮ ኃይል ፕሮጀክቶች እና
በፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በመቀሌ፣ በሑመራ የሚያመነጩ ሁለት ፕሮጀክቶችን ጨምሮ
በአፋር፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በትግራይ ውስጥ የሚገነቡ ማመንጫዎች፣
ማሰራጫዎችና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያ/ ሰብስቴሽኖች ሥራ እንደሚካሄድ ታውቆል። እንዲሁም
በትራንስፖርት ዘርፉ
{14} የአዳማ አዋሽ 125 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ440 ሚሊየን ዶላር፣
{15} አዋሽ ሚኤሶ 72 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ230 ሚሊየን ዶላር እና
{16} ከሚኤሶ ድሬደዋ 160 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ445 ሚሊየን ዶላር የሚገነቡ ሲሆን በዚህ
ጨረታ ወጥቶላቸው ወደ ስራ ይገባሉ ተብሏል። በተለዩት ፕሮጀክቶች ዙሪያ በዚህ ዓመት ጨረታ
ወጥቶባቸው ወደ ግንባታ እንደሚገቡ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ፅህፈት ቤት ዋና
ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ ታፈሰ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አስታውቀዋል። ሁለተኛው የዕድገትና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ያልተጠናቀቁት የኃይል ማመንጫዎች በተለይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሳይጠናቀቅ
የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ 6.5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቁ 17 የኃይል ማመንጫና የፍጥነት
መንገዶች በአጋርነት እንዲገነቡ ወሰነ ይለናል የሪፖርተር ጋዜጣ፣ የድሮ ጋዜጣና ጋዜጠኛ ድሮ ቀረ
መሰለኝ፣ የተጀመሩት አለቁ ወይ፣ 6.5 ቢሊዮን ዶላር ከየት ይመጣል፣ በብድር ከቻይና ነው ከህንድ
ወይስ ከውጪ ኢንቨስተሮች፣ አንድ ጵሮጀክት ሲያልቅ አንዱ ቢቀጥልስ፣ እንደ ሜቴክ 10የስኮር
ፕሮጀክት፣ 15 ኢንዱስትሪያል ዞን፣ 10 የአግሮኢንዱስትሪ፣ አንድ አስር ስታዲየሞች፣ አንድ አምስት
የመስኖ ግድብ ወዘተርፈ ተብሎ አንዱ ሳያልቅ፣ ሱሪ ባንገት እንዳይሆን ጋዜጠኞች ካሉ ለምን
ዳይሬክተር ጄኔራል ተሾመ ታፈሰ (ዶ/ር) በመገናኛ ብዙኃን አይጠይቆቸውም? ለምንስ ምሁራን
የማይወያዩበት? ካለፈው የፕሮጀክቶች ግንባታ ያገኘንው ትምህርት ምንድነው? የአዋጭነት ጥናታቸው
ለምን ለምሁራን እንዲያዩት ይፋ አይሆንም? በድረገፅ ቢሰራጭ ? ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው አስራር
አይሆንም ወይ? 5 ቢሊዮን ዶላር ካላችሁ ለምን ታላቁ የህዳሴ ግድብን አትጨርሱበትም? ከአምስት
ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚጠይቁና ከ3,000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ 14 ሜጋ
ፕሮጀክቶችን መገንባት ለምን አስፈለገ? ፣ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት 6400 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ
ኃይል የሚያመነጭ ከእጥፍ በላይ ሆኖ ለእሱ ቅድሚያ አለመስጠቱ ለምን? በሃገሪቱ የኤሌትሪክ
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መቆራረጡ እየባሰ መሄዱ፣ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ በተለይም የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችና የኢንዱስትሪ
ዞኖች ሥራና ምርታማነትን እየተፈታተነ መገኘቱ እስከመቼ ይቀጥላል?
ከአምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚጠይቁና ከ3,000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ 14
ሜጋ ፕሮጀክቶችን
• በ2012 ዓ/ም መጨረሻ ላይ ከኤሌትሪክ ኃይል ኤክስፖርት (የውጪ ንግድ) 636 ሚሊዩን
ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶል ይል ነበር ከሽፎል፡፡ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሥራ በአግባቡ
አለመጀመር ለሌላ የኢኮኖሚ ኪሣራ ሃገሪቱን ይዳርጋል እንላለን፡፡
• የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን በሆለተኛረ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 5779
ኪሎሜትር መንገድ 4579 ኪሎሜትር አድሳትና ግንባታ አካሂዶል፡፡ በክልሎች ተፈፃሚ
የሚሆነው ሁሉን አቀፍ የገጠር መንገዶች ልማት ፕሮግራም እስከ 90 ሽህ ኪሎ ሜትር
መንገድ ለመገንባት ታቅዶ አፈጻፀሙ ከአስር በመቶ እንዳልበለጠ ዳሬክተሩ አቶ ሳምሶን
ወንድሙ ገልፀዋል፡፡
• ጥቅምት 14 ቀን 2011 ዓ/ም መንገዶች ባሥልጣን 14 ቢሊዮን ብር ለሚጠይቅ ፕሮጀክቶች 3
የቻይናተቆራጮች የ8.5 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክቶች
{1} የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽንኩባንያ (ሲሲሲሲ)ሁለት ምንገዶች ኮክስቴ ሰሚዳ
ድረስ የሚዘረጋውና 53 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን መንገድበ1.98 ቢሊዮን ብር እና
{2} ከአርሲ፣ሮቤ፣ አጋርፋ፣ ኢሊኮንት አንድ ከአሊ ከተማ፣ ዋቤ ድልድይ ድረስ ያለውን 53
ኪሎ ሜትር መንገድ በ2.1 ቢሊዮን ብር
{3} ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ከመሰል/ ሞላሲ ካራቆሪ 73.5 ኪሎ ሜትር መንገድ
በ1.5 ቢሊዮን ብር
{4} ከመሰል/ ሞላሲ ካራቆሪ 84.2 ኪሎ ሜትር መንገድ በ1.53 ቢሊዮን ብር እንዲሁም
{5} ቻይና ሬልዌይ 21ኛ ግሩፕ ከጅማ፣ አጋሮ፣ ደዴሳ ወንዝ 79 ኪሎ ሜትር መንገድ በ 1.3
ሚሊዮን ብር በድምሩ 8.5 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክቶች ለቻይና የመንገድ ተቆራጮች
ተሰጥቶል፡፡ በተመሳሳይ የህወሓት/ኢፈርት የፖለቲካ ፓርቲ ንግድ ድርጅቶች ሦስት
ፕሮጀክቶች በ5.5 ቢሊዮን ብር ለመገንባት ተስማምተዋል፡፡
{6} ሱር ኮንስትራክሽን ከውቅሮ-አዲአቢ-ካነባ ያለውን 63 ኪሎ ሜትር መንገድ በ1.7
ቢሊዮን ብር፣
{7} መከላከያ ኮንስትራክሽን ከጣርማ በር መለያ ሠፈር ሜዳ መገንጠያ መለያ ሞላሌ መንገድ
መገንጠያና ሞላሌ ወገሬ ድረስ 118.8 ኪሎ ሜትር መንገድ ለመገንባት በ1.9 ቢሊዮን ብር፣
{8} የንኮማድ ከአዲአርቃይ ጠለምት 76.6 ኪሎ ሜትር መንገድ በ1.92 ቢሊዮን ብር
በአጠቃላይ ሦስት ፕሮጀክቶች በ5.5 ቢሊዮን ብር ለመገንባት ተፈራርመዋል፡፡ በጥቅሉ
የመንገድ ተቆራጮቹ 600 ኪሎሜትር መንገድ በ13.8 ቢሊዮን ብር ወጪ 1 ኪሎ ሜትር
የአስፓልት መንገድ በ23 ሚሊዮን ብር ወጪ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና
ዳይሬክተር ኢንጂነርሀብታሙ ተገኝ ጋር ተፈራርመዋል፡፡ የህወሓት/ ኢፈርት የፓርቲ
ድርጅቶች የግሉን ዘርፍ ከማቀጨጫቸው ሌላ ምንም ለውጥ የለ፡፡ አሁንም ብድር፣ ብድር
ስልቻ ቀልቀሎ!!! ቀልቀሎ ስልቻ!!!
በኢትዮጵያ አጠቃላይ 45 ሽህ ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችሉ የውሃ፣ የንፋስ፣
የፀሃይና የጅዋተርማል የኢነርጅ/ የሃይል ሃብት በሃገሪቱ ይገኛል፡፡ እንዲሁም አስራአንድ ዋና ርግረግማ
ሥፍራዎችና ርጥበታማ ቦታዎች ይገኛሉ፡፡የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት ከኢትዩጵያ መስኖና
ኤሌትሪክ ሚኒስቴር መረጃ መሠረት‹‹ኢትዩጵያ ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዩን ሜጋዋት፣
ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከካርቦን ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል ማመንጫዎች ከፍተኛ ኃይል
ለማምረት ዕምቅ አቅም አላት›› ከወሬው ባሻገር ያለው እውነት ግን የኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት
ላይ ያሉ መልካዋከና፣ አዋሽ 1 እና 2፣ ተከዜ፣ ጣና በለስ፣ ግልገል ጊቤ 1 እና 2፣ ፊንጫ አመርቲ ነሼን
ጨምሮ ሌሎችም የውሃና የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች ተደማምረው 2300 ሜጋዋት እና የግልገል ጊቤ
ሦስት 1870 ሜጋዋት ጋር 4260 ሜጋ ዋት አቅም ይኖራታል፡፡ የህዳሴው ግድብ 6450 ሜጋዋት
የሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ግንባታ ሲጠናቀቅ 10 ሽህ ሜጋ ዋት አቅም ይኖራታል፡፡ ከሃገሪቱ ህዝብ 70
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በመቶው በጨለማ ውስጥ ይኖራል ማለትም የመብራት አገልግሎት አያገኝም፣በማለት ሚኒስትሩ
ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት መሥሪያ ቤት በአሁኑ ወቅት 2 ሚሊዮን
500 ሽህ ደንበኞች እንዳሉት ገልፆል ስለዚህ ከ100 ሚሊዩን ህዝብ ውስጥ 2.5 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ
የመብራት አገልግሎት ይደርሰዋል ማለት ነው፡፡ በቀ.ኃ.ሥ ዘመን በ1904ዓ/ም አዲስ አበባ ከተማ ወጣ
ብሎ አቃቂ የአባ ሳሙኤል ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ተገነባ፡፡ በኢትዩጵያ የመጀመሪያው
የኤሌትሪክ ኃይል የሆነው ግድብ 7 ሜጋ ዋት፣የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም ነበረው፡፡ የአባ
ሳሙኤል ኃይል ማመንጫ በብልሽት ምክንያት ላለፉት 40 ዓመታት ያህል አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶል፡፡
የኃይል ማመንጫው በ2007-2009 ዓ/ም እድሳቱ ግዜ ተደርጎለት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅሙ
7 ሜጋ ዋት፣ በቻይና መንግስት እርዳታ የተሠራ ሲሆን አጠቃላይ የግንባታው ወጪ 95 ሚሊዩን ዩዋን
ነበር፡፡ ኮንትራክተር የቻይናው ፓወርና፣ቻይና ሁዋዶንግ ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን በጋራ ነበር፡፡ ጊቤ
አንድ እና ሁለት የኃይል ማመንጫ፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 184 ሜጋ ዋት፣ እና 420 ሜጋ
ዋት ነው፡፡ ጊቤ ሦስት የኃይል ማመንጫ፣በደቡብ ክልል (ወላይታና ዳውሮ ዞኖች)፣(የግንባታው
በ1999እኤአ ተጀምሮ በ2009እኤአ ተጠናቀቀ፡፡ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 1870 ሜጋ ዋት
ሲሆን (900 ሜጋ ዋት ኃይል በማመንጨት ላይ ይገኛል)፣ የፕሮጀክቱ ወጪ 1.5 ሚሊዩን ዩሮ አጠቃላይ
የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ የቻይና መንግሥት 60 በመቶ የኢትዩጵያ መንግስት 40 በመቶ ነበር፡፡
ኮንትራክተሮች ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ ኮንስትራክሽን (ሃገረ- ጣልያን)እና የቻይናው ዶንግ ፉንግ በጋራ
የተገነባ ነው፡፡ ጊቤ አራት የኃይል ማመንጫ፣ደቡብ ክልል (በነገሌ ቦረና-ጉጂ ዞን) ገናሌ ዳዋ ኃይድሮ
ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት(2003-2009) የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም 2150 ሜጋ
ዋት፣ የፕሮጀክቱ ወጪ 2.67 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ፣ ቻይና 85
በመቶ ፕሮጀክቱ ወጭ የምትሸፍነው (through preferential buyer's credit and concessionary
loans) ነው፡፡ የጊቤ አራት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት/ በጁላይ 2009 እኤአ ኢትዮጵያ ከቻይና
በሲኖ ሃይድሮ ኮርፖሬሽን (Sino Hydro Corporation) ተጨማሪ የስምምነት ፊርማዋን በማኖር 2150
ሜጋ ዋት ሃይድሮኤሌትሪክ ሃይል ፖሮጀክት በጊቤ አራት (በኦሞ ወንዝ)ና ሃሌሌ ወራቤሳ ግድብ
ለመስራት 2.67 ቢሊየን ዩኤስ ዶለር ተስማማች፡፡ ገናሌ ዳዋ ኃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክት፣ በኦሮሚያ ክልል በነገሌ ቦረና-ጉጂ ዞን የሚገኝ ሲሆን፣ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም
254 ሜጋ ዋት ሲሆን፣ የፕሮጀክቱ በ2003 ተጀምሮ በ2009 እኤአ ለመፈጸም ታቅዶ ነበር፡፡ የፕሮጀክቱ
ወጪ 451 ሚሊዩን ዶላር ሲሆን፣ አጠቃላይ የግንባታው ወጪ ሽፋን ድርሻ አልተገለፀም፡፡ የቻይናው
ጌሹባ ግሩፕ(ሲጂጂሲ)የፕሮጀክቱ ኮንትራክተር በመሆን ይሰራል፡፡ ተከዜ ኃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክት፣ ትግራይ ክልል፣ ከ1994-2001 እኤአ የተሠራ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት
ግድብ ሲሆን ግድብ በተከዜ ወንዝ ላይ በ2007 ዓ/ም ለማጠናቀቅ ታቅዶ በመሬት መንሸራተት ችግር
ምክንያት ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀው በ2009 ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ ስራው የፕሮጀክቱ ወጭ በ1.5
ቢሊዩን ብር ወይም 365 ሚሊዩን ዩኤስ ዶለር ሲደርስ 360 ሜጋ ዋት ያመነጫል ቢባልም 75 ሜጋ ዋት
የኤሌትሪክ ሃይል እንደሚያመነጭ ይታወቃል፡፡ የፕሮጀክት ተቆራጭ ኮንትራክተር የቻይናው ዳንግ
ፉንግ ግሩፕ(ሲጂጂሲ) ነበር፡፡
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የታላቁ የኢትዩጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከ2003 ተጀምሮ፣በ2011 ዓ/ም በአራት አመት ይጠናቀቃል
ተብሎ 8 አመቱ ተገባዶል፡፡ የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ቦርድ 6.3 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቁ 13
የኃይል ማመንጫና 3 የፍጥነት መንገዶች በአጋርነት እንዲገነቡ ተወስኖል ይሉናል፡፡ መንግስት ፕሮጀክቶች
ተከታትሎ የማስፈፀም አቅምና ብቃት ስለሌለው ገንዘቡ ለሌብነት ይዳረጋል የተጀመሩትን ፕሮጀክቶች
ማጠናቀቅ ለሃገርና ለወገን ማሰብ ይሆናል ለተጨማሪ ለአስራሁለቱ 3,071 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ
ኃይል የሚያመነጩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ወጪ በ5.263 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ከማውጣት
የህዳሴውን ግድብ 6,450 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ መጨረስ ታላቅነት ነው እንላለን
ካለበለዛ እንደ ወያኔ አስር ድስት ጥዶ አስሩንማ ማሳረር እንዳይሆን እንፈራለን፡፡ ‹‹የታላቁ የኢትዩጵያ
ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መቼ ይጠናቀቃል?
የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ዘርፍ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ የአገልግሎት ገቢ፣ የኢነርጂና ኃይል
ሽያጭ፣በአዲስ ኤሌትሪክ ኃይል የተገናኙ የመንደር ከተሞች እና የደንበኞች ብዛት (በሚሊዩን) ከ2006
እስከ 2012እኤአ አፈፃፀም ለመረዳት፤
(1) በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ በ2006 እኤአ 166 ሚሊዩን ዶለር፣2007 እኤአ 208
ሚሊዩን ዶለር፣2008እኤአ 202 ሚሊዩን ዶለር፣ 2009 እኤአ 164 ሚሊዩን ዶለር፣ 2010 እኤአ 132
ሚሊዩን ዶለር፣ 2011 እኤአ 137 ሚሊዩን ዶለር እና 2012 እኤአ 190 ሚሊዩን ዶለር ኤሌትሪክ
አገልግሎት ገቢ ተመዝግቦል፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ አናሳ እንደሆነ
መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ አገልግሎት ገቢ አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ
ነው፡፡
(2) በኢትዬጵያ የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ በ2006 እኤአ 2,408 ጊጋዋት በሰዓት፣2007 እኤአ 2.799
ጊጋዋት በሰዓት፣2008እኤአ 2,966 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2009 እኤአ 3,132 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2010 እኤአ
3,264 ጊጋዋት በሰዓት፣ 2011 እኤአ 4,218 ጊጋዋት በሰዓት እና 2012 እኤአ 4,578 ጊጋዋት በሰዓት
የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ተመዝግቦል፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ገቢ አናሳ
እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ የኢነርጂና ኃይል ሽያጭ ገቢ አመታዊ እድገት
በመቶኛ አነስተኛ ነው፡፡
(3) በኢትዬጵያ የኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ብዛት በ2006 እኤአ 1.1 ሚሊዩን ህዝብ፣2007 እኤአ
1.3ሚሊዩን ህዝብ፣2008እኤአ 1.6ሚሊዩን ህዝብ፣ 2009 እኤአ 1.7 ሚሊዩን ህዝብ፣ 2010 እኤአ 1.8
ሚሊዩን ህዝብ፣ 2011 እኤአ 2.0 ሚሊዩን ህዝብ እና 2012 እኤአ 2.2 ሚሊዮን ህዝብ እና በ2018 2.5
ሚሊዩን ህዝብ የኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ ይገኛሉ፡፡ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ሲወዳደር ምን ያህል
ተጠቃሚው አናሳ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ደንበኞች ተጠቃሚ
ቁጥር አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ ነው፡፡
(4) በኢትዬጵያ በኤሌትሪክ የተገናኙ የመንደር ከተሞች 899 በ2006 እኤአ፣ 1,757 በ2007 እኤአ፣
3,363 በ2008 እኤአ፣ 3,763 በ2009 እኤአ፣ 5,163 በ2010 እኤአ፣ 6,000 በ2011 እኤአ እና 7,000
በ2012 እኤአ በኤሌትሪክ የተገናኙ የመንደር ከተሞች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ የመንደር ከተሞች ቁጥር ጋር
ሲወዳደር ምን ያህል ተጠቃሚው አናሳ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ እንዲሁም በኤሌትሪክ የተገናኙ
የመንደር ከተሞች ተጠቃሚ ቁጥር አመታዊ እድገት በመቶኛ አነስተኛ ነው፡፡
(5) በኢትዬጵያ በአሃድ የኤሌትሪክ ገቢ በደንበኛ 2008 እኤአ 125.2 (በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2009 እኤአ
94.5 (በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2010 እኤአ 73.1 (በዩኤስኤ ዶለር)፣ 2011 እኤአ 67.5 (በዩኤስኤ ዶለር) እና
2012 እኤአ 85.2 (በዩኤስኤ ዶለር) የኤሌትሪክ ገቢ በደንበኞች ተጠቃሚ ነበሩ፡፡
የኢትዩጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት የኤሌትሪክ ጅረት ቆቶች የተዘረጉትና ሥርጭታቸው ድንበር የለሽና
ወሰን የለሽ እንዲያውም የሃገር ድንበርና ወሰነ ዘለል በመሆን ከኢትዮጵያ ሃገረ ኬኒያ፣ ሃገረ ሱዳን፣ ደቡብ
ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ወዘተ ድረስ የተዘረጋ የኤሌትሪክ ኃይል፣ በርካሽ ዋጋ ለጎረቤት ሃገራት ኤሌትሪክ
አገልግሎት ሲሸጡ የሃገራችን ዜጎች በጨለማ ውስጥ እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል፡፡ ዜጎቹን በጨለማ
የሚያኖር ዶላር የተጠማ መንግስት አያልፍለትም እንላለን፡፡ ምን ቢታለብ በገሌ እንዳለችው ድመት!!!
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የህወሓት/ኢህአዴግ ኢፈርት፣ ጥረት፣ ዲንሾ፣ ወንዶ የፖለቲካ ፓርቲ የንግድ ድርጅቶች ከግሉን ዘርፍ
ኢኮኖሚ ሥራ በአስቸኮይ ይውጡ!!!
ምንጭ Source:
@africaprogress 16.09.2016 / Africa Progress Report 2015
Ethiopian Electric Power Corporation, September, 2009

(ኖቭንበር 6 ቀን 2018 ተፃፈ)
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ምዕራፍ {42}
‘’460 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል ይባክናል!!!
‹‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር›› ክፍል ሁለት

ሚሊዮን ዘአማኑኤል

ለዶክተር ቅጣው እጅጉ መታወሻ ትሁን

የኢትዩጵያ ኤሌክትሪክ ኃልይ ኮርፖሬሽን፣ ህዝብ ያስለቀሰና በብልሹ አሰራር ከሜቴክ ጋር በመሥራት
ህዝብ ያዘረፈ ድርጅት ሲሆን ሹሞቹ ጥራታቸውን ያልጠበቁ የኤሌትሪክ ጀነሬተሮች፣ የኤሌትሪክ ዥረት
ተሸካሚ፣ አስተላላፊ ሽቦዎች፣ የኤሎትሪክ ሶኬቶች፣ ስቶቭ፣ ወዘተ በውጭ ምንዛሪ ተገዝተው የሚገቡ
ጥራት የሌላቸው እቃዎችን ሀገር ውስጥ በማስገባት፣ በሃገሪቱ የጥራት የሌላቸው የኤሌትሪክ እቃዎች
በማስገባት በሃገር ኢኮኖሚ ድባቅ የከተተ ድርጅት አሁንም በዛው ሥራው ቀጥሎል በሙስና ሌብነት
ተባባሪ በመሆን ህዝብ እያስለቀሱ መብራት እያቆራረጡ መኖር ለውጥ አይደለም፣ ከስር ያሉ የሃገር
ነቀርሳዎች መነቀል አለባቸው እንላለን፡፡ የዶክተር አብይ ለውጥ ያልነካው በህዝቡ ዘንድ የኢትዮጵያ ኩራዝ
አገልግሎት በመባል ይታወቃል!!!

ለዶክተር ቅጣው እጅጉ፣ ለአንድ አገር የኢኮኖሚ እድገት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ትልቅ አስተዋፆኦ
እንዳለው ጥናታዊ ፁሁፍ አዘጋጅተው ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መንግሥት ለማቅረብ አዲስ አበባ
መጥተው ምክረ ሃሳባቸው ውድቅ ሆኖባቸው ወደ ፖለቲካው ዓለም እንደገቡ በጀርመን ድምፅ ዶቼቬሎ
ሬዲዩ ቃለ መጠይቅ ከ15 አመታት በፊት አድርገው ነበር፡፡ የዶቼቬሎ ጋዜጠኞች በድጋሚ ብታቀርቡትና
በኢንተርኔት ብትለቁት እኚህ እውቅ ሳይንቲስት ለሃገራቸው የነበራቸው ርዐይ በአሁኑ ትውልድ ዘንድ
ይታወቅ ነበር እንላለን፡፡ የባለሙያዎች አስተያየት ውሰጥ 70 በመቶ የሚሆነው የሃገራችን ህዝብ በጨለማ
ውስጥ እንደሚኖር ስንቶቻችን እናውቃለን፣ ሃገራችን የራሶን ልጆች ጨለማ ውስጥ እያኖረች ለጎረቤት
ሃገራት ብርሃን በርካሽ ዋጋ መሸጦስ ሌላው የዶላር ርሃባችን ሲሆን ዶላሩ ለጌቶቻችን ዘመናዊ መኪኖችና፣
የቅንጦት እቃዎች ለማስገባት አይደለም የሚል ማን አለ፣ በሌላው ደሃ ዜጋ ኪሳራ አንዱን የእንጀራ ልጅ
ይመስል በጨለማ ውስጥ እያኖሩ ለሌላው ብርሃን መፈንጠቅ የግፍ ግፍ ነው እንላለን፡፡ እንደባለሞያዎቹ
ማ!.. ‹‹የኃይል ማመንጨት አጠቃቀም፣ የማከማቻው፣ የመቆጣጠሪያውና የማሰራጫ ሥራው በአስቸኮይ
በዘመናዊ መልኩ ካልተከናወነ ትርፍ የሌለው ፕሮጀክት ነው፡፡›› ‹‹ ብዙዎቹ የኃይል ማመንጫዎች ኃይል
የሚያቀርቡት ወደ አዲስ አበባ በመሆኑ፣ ኃይል ረዥም ርቀት ሄዶ ለተጠቃሚዎች ማድረሱ ብክነት
በመሆኑ ሌሎችም የኃይል ማመንጫዎች አካባቢ ያሉ የከተማም ሆነ የገጠር አካባቢዎች
ባቢዎች የመነጨውን ኃይል
ተጠቃሚ ለማድረግ ማቀድ ይገባል፡፡… ኃይል ርቆ ከሄዱ በተለይ የሰርጭት ገመድ መርዘም ብክነት
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ያስከትላል›› ‹‹ በአገሪቱ በ2003 ዓ/ም ከነበረው የ10 ሺ ኪሎ ሜትር የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ
ማስተላለፍያ መስመር፣ በ2009ዓ/ም 16ሺ 500 ኪሎ ሜትር ለማድረስ የተቻለ ቢሆንም አሁን
የሚመነጨውን ኃይል በሙሉ አገልግሎት ላይ ለማዋል የመስመር ዝርጋታ እድሳትን የማስፋፋት ሥራ
ከፍተኛ ሊሆን ይገባል፡፡›› በአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከ2010/11 እስከ 2014/15
የሚከናወኑት ውስጥ፤ የኃይል ማመንጫ ተቆሞች ግንባታ፣ከ2000 ወደ 10,000 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል
የሚያመነጭ መገንባት፤ የኤሌትሪክ ኃይል፣ 132,000 ኪሎ ሜትር አዲስ የኤሌትሪክ ኃይል መሥመር
መዘርጋትና ማከፋፈል እንዲሁም በሃገሪቱ ውስጥ 75 በመቶ የኤሌትሪክ ኃይል ማዳረስ፤ ቴሌኮም፤ በሃገሪቱ
ውስጥ 45 በመቶ የሞባይል ስልክ ድርሻን ለህዝብ ማዳረሰ እንዲሁም የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎችን ከ10
ወደ 40 ሚሊዩን ህዝብ ከፍ ማድረግ፤ የኤሌትሪክ ኃይል ልማት ለሃገሪቱ ኢንደስትሪ ልማት፣ አዲስና
ተጨማሪ የኢንደስትሪ ዘርፍ አልባሳት፣ የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ፣ ሲሚንቶ፣ ማዳበሪያ እንዲሁም
ለግብርና ዘርፍ ልማት የአግሮ ኢንዱስትሪ ልማት፣ ስካር ፋብሪካዎችን ማስፋፋት ሲያደርግ በተመሳሳይ
ለአገልግሎት ዘርፍ ለቱሪዝምና ሆቴሎች ልማት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ የኢነርጅ የኤሌትሪክ ኃይል
ልማት ለአንድ ሃገር ዘርፈ በዙ የኢኮኖሚ ዘርፎች ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ አገልግሎት እድገት ወደር
የለውም፡፡ ለአንድ አገር የኤሌትሪክ ኃይል ጥቅም ለኢንዱስትሪ ዘርፍ ለፋብሪካዎች፣ ለኢንዱስትሪ
ፓርኮች ወዘተ፣ ለግብርና ዘርፍ ለግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች፣ ለማዳበሪያ፣ ለጨው፣
ለእህል ወፍጮ፣ ለዱቄት፣ ለዘይት፣ ለመኮረኒ፣ ፓስታ፣ ዳቦ ፋብሪካዎች፣ ለትራንስፖርት ዘርፍ
ለኤሌትሪክ ባቡር፣ ለኤሌትሪክ መኪናዎች፣ ወዘተ የኤሌትሪክ ኃይል በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ከተለያዩ
የጉልበት ምንጮች የተለያዩ የጉልበት ዓይነቶች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ የጉልበት ምንጮች ከሙቀት፣ ከፀሐይ
ብርሃን፣ ከድምፅ፣ ከኤሌትሪክና የመሳሰሉት ዓይነቶች ናቸው፡፡ {1} የጉልበት ምንጮች ሃይድሮ ፓወር
የሚሠጡት የጉልበት ዓይነቶች ኤሌትሪክ፣ ግፊት (እንቅስቃሴ) ድምፅ {2} የጉልበት ምንጮች ጅዎ ተርማል
የሚሠጡት የጉልበት ዓይነቶች የእንፋሎት ኃይል {3} የጉልበት ምንጮች ንፋስ የሚሠጡት የጉልበት
ዓይነቶች ኤሌትሪክ፣ ግፊት(እንቅስቃሴ)ድምፅ {4} የጉልበት ምንጮች ፀኃይ የሚሠጡት የጉልበት ዓይነቶች
ኤሌትሪክ፣ ጉልበት ሙቀት ብርሃን ናቸው፡፡
‘’460 ሜጋ ዋት የኃይል ብክነት” ‹‹የዓለም አቀፍ ኢነርጂ ኤጀንሲ ጥናት እንደሚያመለክተው፤ ኢትዮጵያን
ጨምሮ በአፍሪካ ከሚመረተው የኤሌትሪክ ኃይል ውስጥ ከ20 እስከ 25 በመቶ የሚሆነው ይባክናል፡፡
በኢትዮጵያ ከሚመረተው ኃይል ደግሞ 20 በመቶ እንደሚባክን ከዓመት በፊት ይፋ የተደረገው ይሄው
ጥናት ይጠቁማል፡፡ የብክነቱ መጠን በሜጋ ዋት ሲሰላም ከ400 ሜጋ ዋት በላይ ነው፡፡ ይህ ማለት የበለስ
ወይም የግልገል ጊቤ 2 የኃይል ማመንጫ ከሚያመርቱት 460 ሜጋ ዋት ጋር የሚቀርብ ነው፡፡ …ለብክነት
ዋነኛው መነሻው ከደረጃ በታች የሆኑ የኤሌትሪክ ቁሳቁስ ወደ ሃገር ውስጥ መግባት ነው፡፡…በኢትዮጵያ
እሰከ 37 በመቶ የሚሆነውን ኃይል የሚወስደው የቤት ውስጥ አገልግሎት ነው፡፡ በዚህ ረገድ ኤሌትሪክ
ምጣድ የሚወስደው የኃይል ፍጆታ እጅግ ከፍተኛና አሳሳቢ ሲሆን፣ ምጣዶቹ ከመስመር ከሚወስዱት
ኃይል ውስጥ ለሚፈለገው ግልጋሎት የሚውሉትም ከ50 እስከ 70 በመቶውን ብቻ ነው፡፡ ቀሪው ጥቅም
ሳይሰጥ ባክኖ ይቀራል፡፡ላለፉት 40 ዓመታት ማሻሻያ ይደረግበት ቢባልም አልተቻለም፡፡ …ኤሌትሪክ
ሞተሮቹ ከሚወስዱት ኃይል ጥቅም ላይ የሚውሉት 60 በመቶውን ብቻ ነው፡፡ ቀሪው 40 በመቶ
ከመስመር ቢወጣም ለሚፈለገው አገልግሎት የማይደርስና ባክኖ የሚቀር ነው፡፡ ኢንዱስትሪዎቹ
የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች/ሞተሮች/ችግር ያለባቸውና ደረጃቸውን ያልጠበቁ አባካኝ ናቸው፡፡…
የዕቃዎቹ ማርጀትና በዘመናዊ እቃዎች አለመተካት እንዲሁም ቁጥጥር የማነስ ችግር ናቸው፡፡….ሌላው አሁን
ያሉትን የማስተላለፍያ መስመሮች ያለውን የኃይል አቅም የሚሸከሙ እንዳልሆኑ ይጠቁማሉ፡፡ የመነጨውን
ኃይል በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መልኩ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ማሻሻያዎች ማድረግ፣ የአሠራር
አቅምን ማጎልበትና ዘመናዊ መሆን የግድ ይላል፡፡ …የተለያዩ የኃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችንና የኃይል
አስተዳደርና ሌሎች መፍትሄዎችን መተግበር ቢቻል ከሚባክነው ከ75 በመቶ የሚሆነውን ኃይል ማዳን
ይቻላል፡፡ ለመስመሮች እድሳትም የማድረግና ያረጁትንም የመቀየርና በዘመናዊ መተካት እንዲሁም
ለኤሌትሪክ ቁሳቄስ የኃይል ፍጆታ ደረጃ ማውጣት ብክነትን በመቀነስና በመከላከል ረገድ የራሱ ፋይዳ
አለው፡፡ መስመሮችን ለመቀየር ከሚደረግ ጥረት ይልቅ በተጠናና ነባራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ
ማከፋፈያዎችን መትከል፣ ረጅም ርቀት ኃይል ተሸክመው የሚሄዱ ማስተላለፍያ መስመሮችን ማቀራረብና
በመሃል ኃይል መመገብ ችግሩን ያቃልላል፡፡….በአጠቃላይ እንደ ኤሌትሪክ ማመንጨቱ ሁሉ ለስርጭቱ
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ትኩረት ባይሰጥም የማስፋፍ ሥራዎች መጀመራቸውን፣ የማከፋፈያ ጣቢያዎችና የመስመሮቹን አቅም
የማሳደግ፣ እድሳት ማድረግና ያረጁትንም የመቀየር ሥራዎች ሊሠሩ ይገባል፡፡››
የልዕለ ኃያላን የቻይናና የአሜሪካ መንግሥታት ፍጥጫ በአፍሪካ!!!
{1} የቻይና ‹‹የአንድ ሃር መንገድ››፣ የቻይና መንግሥት ለአፍሪካ አህጉር የሚያደርገው ድጋፍ መርሃ ግብር
ውስጥ በዓለም አቀፋዊ የመሠረተልማት ግንባታ ማለትም በመንገድ፣ ባቡር፣ ወደብ እና ኤርፖርት ግንባታ
ቻይና ‹‹የአንድ ሃር መንገድ›› የተሰኘው የቻይና መንግሥት 126 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት አውሮፓን ኤሽያንና
አፍሪካን አህጉሮች ለማገናኘት እየጣረች ትገኛለች፡፡ የቻይና መንግሥት ለአፍሪካ አሀጉር ጋር የ60 ቢሊዮን
ዶላር ድጋፍ ለማድረግ እቅድ አለው፡፡
{2} የአሜሪካ ‹‹ፓወር አፍሪካ››፣ የአሜሪካ መንግስት ‹‹ለአፍሪካ ኃይል›› (Power Africa) በሚል የተዘረጋ
መርሃ ግብር ዓላማ የመንግሥትና የግል ዘርፍ ኢንቨስተሮች በጋራ የኤሌትሪክ ኃይል የማመንጫ ዘርፍ ላይ
እንዲሰማሩ አጋርነት መፍጠር ነው፡፡ በዚህም ዓላማ የአፍሪካ አህጉር ህዝቦች ተጨማሪ 30,000 ሜጋዋት
የኤሌትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ለ60 ሚሊዮን አዲስ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ቤቶች
የመብራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተልዕኮ አለው፡፡ “According to Power Africa objectives and goal
launched, public and private sector investors are to come together to work in energy
sector in partnership increasing the number of people in the African continent with access
to sufficient power. The goal, therefore, is to add more than 30,000 MW in addition to the
existing one. Furthermore, the power generated should be of cleaner, more efficient
generating capacity to serve 60 million new homes and business entities.” ፓወር አፍሪክ
ፕሮጀክት 16 ቢሊዮን ዶላር መዋለ ንዋይ በመመደብ የአፍሪካ አህጉር ህዝቦች የኤሌትሪክ ኃይል ፍጆታ
እጥረት ማቃላል ይሻሉ፣ ሆኖም ከአፍሪካ ኢትዮጵያ እስካሁን በዚህ ተጠቃሚ አይደለችም፡፡ በኢትዮጵያ
ህዝብ የኤሌትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚዎች 27 በሞቶ ሲሆን ቀሪው 73 በመቶ በጨለማ ውስጥ ይኖራሉ፣
ሃገሪቱ በፓወር አፍሪካ ፕሮግራም በመጠቀም ችግሮቾን ማቃለል ትችልለች፡፡ የፓወር አፍሪካ ትራንዛክሽንና
ሪፎርም ፕሮግራም የኢትዮጵያን ኤሌትሪክ አገልግሎት ካንፓኒን በመደገፍ በግሉ ዘርፍ ነፃ የኃይል
አመንጪዎች (independent Power Producers (IPP) የኤሌትሪክ ኃይል እንዲያላሙ፣ በገንዘብ፣
በዲዛይን፣ በጨረታ፣ በግንባታ፣ በኮሚሽንና ኦፕሬሽን ሥራዎች እንዲሰማሩ ያደርጋል፡፡ “Power Africa
initiative, will invest a total of $16 billion to tackle African’s crippling energy deficit.
Although in Ethiopia, the population’s access to electricity has risen to 27 percent majority
of the 100 million Ethiopians are still living in the dark and Ethiopia will have benefited on
this power generation program. Power Africa Transactions and Reforms Program (PATRP)
is supporting Ethiopian Electric Power Company (EEP) to identify independent Power
Producers (IPP) that will develop, finance, design, procure, construct, commission, and
operate in the country.” 1 የግሉ ዘርፍ ኢንቨስተሮች ያመነጩትን የኤሌትሪክ ኃይል ለኢትዮጵያን
ኤሌትሪክ አገልግሎት ካንፓኒ በመሸጥ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ኢትዩጵያ ከውሃ 45 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3
ሚሊዩን ሜጋዋት፣ ከእንፋሎት 10 ሽህ ሜጋ ዋት፣ ከካርቦን ኒውትራል እና ከሌሎችም ኃይል ማመንጫዎች
ከፍተኛ ኃይል ለማምረት ዕምቅ አቅም አላት፡፡ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤሌትሪክ ፍጆታ ኪሎ ዋት
በሰዓት ድርሻ ፤ የሚያሳየው የአንድ ግለሰብ አማካኝ የኤሌትሪክ ፍጆታ ማለትም ለቤት ውስጥ
አገልግሎቶች የሚጠቀምባቸው የኤሌትሪክ አንፑሎች፣ የምግብ ማብሰያ (ስቶቨ)፣ የእንጀራ መጋገሪያ
ምጣድ፣ የቡና መፍጫ፣ የሽንኩርት መፍጫ ና የጁስ መጭመቂያ ፣ የዕቃ ማጠቢያ ማሽን ፣ የአከላት
መታጠቢያ ሻወርና ቦይለር፣ የልብስ ማጠብያ(ዋሸንግ ማሽን)፣ የልብስ መስፍያ ማሽን (ሴንጀር)፣
ካውያ፣ የጸጉር መተኮሻ ማሽን፣ የጸጉርና ጢም ማስተካካያ፣ ሪፍሬጄሬተር፣ ቴሌቪዝን፣ ራዲዮ፣
ኮንፒውተር፣ የቤት ማሞቂያ /ሂተር፣ የምንጣፍ መጥረጊያ፣ የተንቀሳቃሽ ስልክ ቻርጅ ማድረጊያ፣
የልጆች ጌም መጫውቻ፣ ወዘተ በአጠቃላይ ለአንድ ግለሰብ የኤሌትሪክ ፍጆታ ኪሎ ዋት በሰዓት ድርሻን
መለኪያ ነው፡፡
በአፍሪካ አህጉር ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤለትሪክ ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ በ2012 እኤአ፤
በኢትዮጵያ 57፣ ቡርኪ ናፋሶ 60፣ ሊቢያ 66፣ ኡጋንዳ 78፣ ቤኒን 91፣ ዴ/ሪ ኮንጎ 111፣ ጋምቢያ 122፣
ማላዊ 127፣ ናይጀሪያ 147፣ ቶጎ 147፣ ኬንያ 153፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን 165፣ ኮንጎ 171፣ አንጎላ 233፣
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ኮትዲቮር 238፣ ሞሪታንያ 254፣ ካሜሩን 255፣ ጋና 336፣ ሌሴቶ 345፣ ዚምባዌ 498፣ ሞዛንቢክ
448፣ ኬፕቨርዴ 577፣ ዛምቢያ 592፣ ስዋዚላንድ 1052፣ ጋቦን 1029፣ ቦትስዋና 1603፣ ናሚቢያ 1681፣
ሞሪሽየስ 1915፣ ደቡበ አፍሪካ 4047 ኪሎዋት በሰዓት ነበር፡፡ የሃብታምና የደሃ አገራቶች ዜጎች
ልዩነታቸው በሚጠቀሙበት የኤሌትሪክ ዕቃዎች መገልገያ ዕቃዎችና ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤለትሪክ
ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ የአንድ አገር የእድገት ምልክት ነው፡፡ በቀላሉ ለመረዳት፣ የስፔን
አጠቃላይ የኤሌትሪክ ፍጆታ 243 ቢሊዮን ኪሎ ዋት በሰዓት ሲሆን 47 ሚሊዮን ህዝብ አላት ፡፡
በአንጻሩ የሰሃራ በታች ሃገራቶች አጠቃላይ የኤለትሪክ ፍጆታ 139 ቢሊዮን ኪሎ ዋት በሰዓት ሲሆን 860
ሚሊዮን ህዝብ አሎቸው፡፡ አንድ ኢትዮጵያዊ 150 ኪሎ ዋት በሰዓት የኤሌትሪክ ፍጆታን ለመጨረስ
961 ቀናቶች (2 አመት ከ6 ወር በላይ) ይፈጅበታል፡፡ በተመሳሳይ አንድ እንግሊዛዊ 150 ኪሎ ዋት
በሰዓት የኤሌትሪክ ፍጆታን ለመጨረስ በ11 ቀናት ውስጥ ተጠቅሞ ይጨርሰዋል፡፡2
‹‹ የዓለም የፋይናንስ ኮርፖሬሽን ለ500 ሜጋ ዋት የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ድጋፍ ሊያደርግ ነው
ከሁለት ቢሊዮን ዶላር የድጋፍ ማዕቀፍ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ትሆናለች ተብሏል፣ የዓለም ባንክ አባል
ድርጅት የሆነው የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬሽን (አይኤፍሲ) የመካከለኛው ምሥራቅና የአፍሪካ
ምክትል ፕሬዚዳንት ሚስተር ሰርጂዮ ፒሜንታ፣ በኢትዮጵያ 500 ሜጋ ዋት የፀሐይ ኃይል የሚያመነጩ
ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው አስታወቁ፡፡ ሚስተር ፒሜንታ ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት
ቆይታ እንደገለጹት፣ ኮርፖሬሽኑ በአፍሪካ ልማት መስኮች ድጋፍ ከሚሰጣቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ
ቀዳሚዋ ናት፡፡ በተለይም በፀሐይ ኃይል የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት እንደሚደረግ
አስታውቀዋል፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይልን ከማልማት እስከ ሥርጭት ባለው ሒደት ውስጥ የመንግሥት
ተቆጣጣሪ አካላትን የቴክኒክና የቁጥጥር አቅም ከመገንባት ጀምሮ፣ እስከ ድርድር አቅማቸው ባለው ደረጃ
ኮርፖሬሽኑ ድጋፍ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል፡፡ በአይኤፍሲ ድጋፍ በአፍሪካ ትልቁ የፀሐይ ኃይል ፕሮጀክት
እንደሚሆን ይጠበቃል በማለት የገለጹት ይህ ዘርፍ፣ በመጀመርያው ምዕራፍ 250 ሜጋ ዋት ኃይል
ለማመንጨት የሚፈልጉ ኩባንያዎች ፍላጎታቸውን እንዲገልጹ የሚያስችል ዝግጅት ተካሂዶ፣ ለማልማት
የሚፈልጉ ኩባንያዎች በጨረታ እንዲሳተፉ የሚደረግበት ደረጃ ላይ ኮርፖሬሽኑ እንደሚገኝ
አስታውቀዋል፡፡ ኩባንያዎቹ በሚያቀርቡት ተወዳዳሪ ዋጋ መሠረት ጨረታው እንደሚካሄድና
ለተጠቃሚዎች ርካሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ከፀሐይ ምንጭ እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል ብለዋል፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ በመንገድና በሌሎችም መሠረተ ልማቶች ኮርፖሬሽኑ እንደሚሳተፍና እስካሁን በአገልግሎት፣
በጤና፣ በትራንስፖርትና በመሳሰሉት መስኮች ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ አብራርተዋል፡፡ ‹‹የዓለም ባንክ
የልማት ቀኝ እጅ ከሆነው የዓለም የልማት ማኅበር ባለፈው ዓመት የ2.5 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ አግኝተናል፡፡
ኢትዮጵያ ከታዳጊ አገሮች ተርታ የዚህ ድጋፍ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስችላትን ቅድመ ሁኔታ ስለምታሟላ
ድጋፍ ታገኛለች፤›› ቢሉም፣ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ምን ያህሉ ለኢትዮጵያ ይደርሳታል የሚለው በሒደት
እንደሚታወቅ ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ሁለት ቢሊዮን ዶላር ለአገሮች ድጋፍ ይውላል ብለዋል፡፡
ይሁንና ከፍተኛ የሥጋት ተጋላጭነት የሚታይባቸውንና የግሉ ዘርፍ የሚሳተፍባቸውን ፕሮጀክቶች ለማገዝ
የሚውል ድጋፍ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ እንደ አግሪ ቢዝነስና ማኑፋክቸሪንግ ያሉት ዘርፎች ከዚህ የድጋፍ
መስኮት ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቅሰዋል፡፡… ምንም እንኳ እስካሁን ባለው ሁኔታ ኮርፖሬሽኑ
በኢትዮጵያ የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ላይ የተመሠረተ ተሳትፎ ባያደርግም፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱ
ግን በመንግሥት ይፋ ከተደረጉ ፕሮጀክቶች መካከል በተለይ በፀሐይ ኃይል መስክ ‹‹ስኬሊንግ ሶላር››
የተባሉት ፕሮጀክቶች ላይ ኮርፖሬሽኑ ድጋፍ እንደሚሰጥ አረጋግጠዋል፡፡ በመንግሥት ይፋ ከተደረጉት
የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች መካከል፣ በአፋርና በሶማሌ ክልሎች እንዲገነቡ የታቀዱትና
እያንዳንዳቸው 125 ሜጋ ዋት ኃይል የሚያመነጩ ሁለት የ‹‹ስኬሊንግ ሶላር›› ፕሮጀክቶች ይጠቀሳሉ፡፡
በአፋር ክልል በግል አልሚዎች ተገንብተው ለመንግሥት በመሸጥ የፀሐይ ኃይል እንዲያቀርቡ የታቀዱት፣
በአፋር ክልል ዲቼቶ ስኬሊንግ ሶላር የተሰኘውና በሶማሌ ክልል ጋድ ስኬሊንግ ሶላር ፕሮጀክት
ይጠቀሳሉ፡፡ እያንዳንዳቸው 150 ሚሊዮን ዶላር በድምሩ 300 ሚሊዮን ዶላር እንደሚጠይቁ የተጠቀሱት
እነዚህ ሁለት ፕሮጀክቶችን ጨምሮ፣ ከአምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚወጣባቸው የኤሌክትሪክ ኃይል
ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ባለፈው ሳምንት መዘገባችን ይታወሳል፡፡›› 3

431

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት ዳይሬክተር ጄነራል ዶክተር ተሾመ ታፈሰ የ6.3 ቢሊዮን ዶላር
ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ከውኃ ኃይል 6ት ከፀሐይ ኃይል 7ት የሚለሙ 13 የኃይል ማመንጫዎችና 18
ሌሎች የኃይል ማስተላለፊያና የሰብስቴሽን ፕሮጀክቶች፣ እና 3 የፍጥነት መንገዶች ይፋ ተደርገዋል፡፡
በፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች፣ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ፅህፈት ቤት ካፀደቃቸው 16
ፕሮጀክቶች መካከል 13ቱ በሀይል አቅርቦት ዘርፍ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ 7ቱ በፀሐይ ኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች 850 ሜጋዋት የሚያመነጩ በ1005 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ ሲሆን ከፀሐይ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክቶች ውስጥ {1} ጋድ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ፣125 ሜጋ ዋት በ150 ሚሊየን የአሜሪካ
ዶላር፣ {2} ዲቻቶ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ፣125 ሜጋ ዋት በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {3} መቐለ
የፀሃይ ሀይል ማመንጫ፣100 ሜጋ ዋት በ120 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {4} ሁመራ የፀሃይ ሀይል
ማመንጫ፣ 100 ሜጋ ዋት በ120 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {5} ወለንጪቲ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ
ፕሮጀክት፣ 150 ሜጋ ዋት በ165 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {6} መተማ የፀሀይ ሀይል ማመንጫ
ፕሮጀክት፣125 ሜጋ ዋት በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣{7} ሁርሶ የፀሃይ ሀይል ማንጫ ፕሮጀክት፣ 125
ሜጋ ዋት በ150 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ናቸው፡፡ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኙበት
ሥፍራም በአፋር፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በትግራይ ውስጥ እንደሚገነቡና በተጨማሪ
የሚገነቡ ማመንጫዎች፣ ማሰራጫዎችና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያ/ ሰብስቴሽኖች ሥራ እንደሚካሄድ
ጥቅምት 15 ቀን 2011ዓ/ም ተገልፆል። የአሜሪካው ፓወር አፍሪካ ለግሉ ዘርፍ በብድር የሚያሰራቸው
ናቸው፡፡
የፀሐይ ሶላር ሴልስ ቴክኖሎጂ፤ የፀሐይ ብርሃንና ሙቀት ወደ ተዘረጋው ሶላር ሴልስ ጨረሩ ይከማቻል፣
ከዚያም የፀሐይን ጉልበት ወደ ኤሌትሪክ ጉልበት ይለወጣል፡፡ ሶላር ሴልስ በመጠቀም የፀሐይን ጉልበት
ወደ ኤሌትሪክ ጉልበት መለወጥ ይቻላል፡፡ ይህም ተፈጥሮዊ ታዳሽ ኃይል ከካርቦን በካይ ፍልቀት፣ ልቀትና
ርጭት የተጠበቀ ያደርገዋል፡፡ የጉልበት ምንጮች ከወራጅ ውኃ፣ ጅዋ ተርማል፣ ነፋስና ፀሐይ ተፈጥሮዊ
ታዳሽ ኃይል የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ የሶላር ሴልስ ቴክኖሎጂ፤ በ250 ሄክታር
መሬት ላይ በማንጠፍ፣ ሶላር ሴልስ ከፀሐይ የሚሠበስበውን ብርሃንና ሙቀት በማጠራቀም፣ የፀሐይ
ጉልበትን ወደ ኤሌትሪክ ጉልበት መለወጥ ይቻለዋል፡፡ ከ300000 ከሶላር ሴልስ ፓኔሎች በመዘርጋት
የሚገኘውን 100 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት ወደ ከፍተኛ የኤሌትሪክ ዥረት ተሸካሚ የሆኑ
የኤሌትሪክ መስመሮች ጋር ማገናኘት ቀጣይ ሥራ ይሆናል፡፡ ቀጥሎም ከከፍተኛ የኤሌትሪክ ዥረት ተሸካሚ
ጋር በሽቦ ወይም በሌሎች ኤሌትሪክ አስተላላፊ በሆኑ ነገሮች በኩል የሚያልፍ የኤሌትሪክ ፍሰት (ኮረንቲ)
በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የኤሌትሪክ ብርሓን ይሰጠናል፡፡ የአሜሪካው ፓወር አፍሪካ ለመንግሥትና ለግሉ
ዘርፍ ለኃይል ማመንጫ ብድር ያመቻቻል፡፡
የኃይድሮ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች፣ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ፅህፈት ቤት ካፀደቃቸው 16
ፕሮጀክቶች መካከል 13ቱ በሀይል አቅርቦት ዘርፍ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ 6ቱ በፀሐይ ኃይል ማመንጫ
ፕሮጀክቶች 2221 ሜጋዋት የሚያመነጩ በ4258 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ ሲሆን ከኃይድሮ
ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ውስጥ {1} ገናሌ ዳዋ 5 የሀይል ማመንጫ ፣ 469 ሜጋ ዋት በ793 ሚሊየን
የአሜሪካ ዶላር፣ {2} ገናሌ ዳዋ 6 የሀይል ማመንጫ፣100 ሜጋ ዋት በ387 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ፣ {3}
ጨሞጋ የዳ 1ና 2 የሀይል ማመንጫ፣ 280 ሜጋ ዋት በ729 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {4} ሀሌሌ ዋራቤሳ
የሀይል ማመንጫ፣ 424 ሜጋ ዋት በ1 ነጥብ 2 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {5} ዳቡስ የሀይል ማመንጫ፣798
ሜጋ ዋት በ984 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ {6} ዌራንሶ የሀይል ማመንጫ ፕሮጀክት፣150 ሜጋ ዋት በ165
ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር፣ በአጋርነት እንዲገነቡ ውሳኔ ከተሰጠባቸው የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የኃይድሮ
ኃይል ፕሮጀክቶች የሚገነቡ ማመንጫዎች፣ ማሰራጫዎችና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያ/ ሰብስቴሽኖች ሥራ
እንደሚካሄድ ታውቆል።
የፍጥነት መንገድ ፕሮጀክቶች፣ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ፅህፈት ቤት ካፀደቃቸው 16
ፕሮጀክቶች መካከል 13ቱ በሀይል አቅርቦት ዘርፍ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ 3ቱ የትራንስፖርት ፕሮጀክቶች 357
ኪሎ ሜትር መንገድ ግንባታ በ1115 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ ሲሆን የመንገድ ፕሮጀክቶች
ውስጥ {1} የአዳማ አዋሽ 125 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ440 ሚሊየን ዶላር፣ {2} አዋሽ ሚኤሶ 72
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ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ230 ሚሊየን ዶላር እና {3} ከሚኤሶ ድሬደዋ 160 ኪሎ ሜትር የፍጥነት
መንገድ በ445 ሚሊየን ዶላር የሚገነቡ ሲሆን በዚህ ጨረታ ወጥቶላቸው ወደ ስራ ይገባሉ ተብሏል።
የገንዘቡ ምንጩ ግን አልተገለፀም።
‹‹ አሜሪካ ለቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል ፕሮጀክት 1.1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገች የአሜሪካ የንግድና ልማት
ኤጀንሲ በኦሮሚያ ክልል ለሚካሄደው የቱሉ ሞዬ የጂኦተርማል ፕሮጀክት ጥናት የሚውል የ1.1 ሚሊዮን
ዶላር ድጋፍ አደረገ፡፡ ምሥራቅ አርሲ ዞን ኢተያ ከተማ አቅራቢያ ቱሉ ሞዬ በተባለ ሥፍራ የሚገነባው
የጂኦተርማል የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በአራት ክፍሎች የሚገነባ ሲሆን፣ ሙሉ በሙሉ
ሲጠናቀቅ 520 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ይኖረዋል፡፡ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ
ሁለት ቢሊዮን ዶላር ይገመታል፡፡ የፕሮጀክቱ ባለቤት ቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል ኢፕሬሽንስ የተሰኘ
በኢትዮጵያ የተቋቋመ ኩባንያ ሲሆን፣ በፕሮጀክቱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉት ሬካቪክ ጂኦተርማል የተባለ
የአይስላንድ ኩባንያና ሜሪዲየም የተሰኘ የአሜሪካ ኩባንያ ናቸው፡፡ የአሜሪካ ንግድና ልማት ኤጀንሲ ለቱሉ
ሞዬ ጂኦተርማል ፕሮጀክት የመጀመርያ ክፍል የአዋጭነት ጥናት የሚውል 1.1 ሚሊዮን ዶላር እንደለገሰ
አስታውቋል፡፡ የመጀመርያው ክፍል 50 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም እንደሚኖረው
ተገልጿል፡፡ ጥናቱን የሚሠራው ዴለሮስ ኢንተርናሽናል የተሰኘ የአሜሪካ ኩባንያ ነው፡፡ የገንዘብ ድጋፍ
ስምምነቱ ሰኞ ነሐሴ 21 ቀን 2010 ዓ.ም. በሸራተን አዲስ ተፈርሟል፡፡ ስምምነቱን የፈረሙት የአሜሪካ
ንግድና ልማት ኤጀንሲ የምሥራቅ አፍሪካ ቀጣና ኃላፊ ካትሪን ሂንዳርዴልና የቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል
ኦፕሬሽንስ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዳሬል ቦይድ ናቸው፡፡ በፊርማ ሥነ ሥርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት በአዲስ
አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ትሮይ ፊትሬል ለኢትዮጵያ ልማት ዘላቂ፣ አስተማማኝና ተመጣጣኝ
ዋጋ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ኢትዮጵያ በጂኦተርማል፣ በፀሐይ፣
በውኃና በንፋስ የኃይል ምንጮች የታደለች መሆኗን የገለጹት ፊትሬል፣ አሜሪካ ኢትዮጵያ ዕምቅ የኃይል
ምንጮችን ለማልማት የምታደርገውን ጥረት እንደምትደግፍ አስረድተዋል፡፡ ሚስተር ቦይድ ኢትዮጵያ
በክልሉ በጂኦተርማል ዕምቅ ሀብቷ ቀዳሚ እንደሆነች ገልጸው፣ የቱሉ ሞዬ ፕሮጀክት ይህን ዕምቅ ኃይል
ጥቅም ላይ ለማዋል እንደሚያስችል ተናግረዋል፡፡….የጂኦተርማል ፕሮጀክት ጥናት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ
በመሆኑ፣ የአሜሪካ መንግሥት ያደረገው የገንዘብ ድጋፍ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል፡፡
‹‹በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ዕምቅ የጂኦተርማል ሀብት ለማልማት ሁለት ኩባንያ ብቻ በቂ
ላይሆን ስለሚችል፣ ተጨማሪ ኩባንያዎች ይመጣሉ ብለን እየጠበቅን ነው፤›› ያሉት ፍሬሕይወት (ዶ/ር)
ግልጽ በሆነ ጨረታ ፕሮጀክቶቹ ለግል አልሚዎች እንደሚሰጡ ተናግረዋል፡፡ ሚስስ ካትሪን በበኩላቸው
የኢትዮጵያ መንግሥት ታዳሽ የኃይል ምንጮች ለማልማት ቁርጠኝነት ማሳየቱን ገልጸው፣ የአሜሪካ ንግድና
ልማት ኤጀንሲ በኃይል፣ በትራንስፖርትና በኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍ ልማት እገዛ እንደሚያደርግ
ተናግረዋል፡፡ በኢትዮጵያ ገበያ ለሚሳተፉ የአሜሪካ ኩባንያዎች ኤጀንሲው ድጋፍ የመስጠት ፍላጎት
እንዳለው ገልጸዋል፡፡ የቱሉ ሞዬና ሻሸመኔ ከተማ አቅራቢያ ኮርቤቲ በተባለ ሥፍራ የሚገነባው 500 ሜጋ
ዋት የማመንጨት አቅም ያለው የኮርቤቲ ጂኦተርማል ፕሮጀክት ልማት ስምምነት፣ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ
ኃይልና በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በታኅሳስ 2010 ዓ.ም. መፈረሙ ይታወሳል፡፡ በአጠቃላይ
ሁለቱ የጂኦተርማል ኤሌክትሪክ ማመንጫ ፕሮጀክቶች 1,000 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት
አቅም ይኖራቸዋል፡፡ ፕሮጀክቶቹ በአሜሪካ ንግድና ልማት ኤጀንሲና ፓወር አፍሪካ እንደሚደገፍ
ታውቋል፡፡››# 4
በኢትዮጵያ የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ አጋርነት የገንዘቡን ምንጭ በዝርዝር ለህዝብ
አላስረዳም!!!
የመብራት ኃይል ድርጅት የሌብነት ሠንሰለት መረብ ህዝብን እያማረረ በመሆኑ የለውጡ ኃይል ጥብቅ
እርምጃ እንዲወሰድ ያስፈልጋል እንላለን!!!
ምንጭ Source: {1} https://www.usaid.gov/powerafrica/partners {2} (@africaprogress 16.09.2016 / Africa Progress
Report 2015) {3} ሪፖርተር ጋዜጣ 31 October 2018 ብርሃኑ ፈቃደ {4} ሪፖርተር ጋዜጣ 29 August 2018 ቃለየሱስ በቀለ

(ኖቨንበር 8 ቀን 2018 ተፃፈ)
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ምዕራፍ {43}
ሱዳንና ጂብቲ ቤት መብራት፣ ኢትዮጵያ ቤት ኩራዝ !!!
‹‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር›› ክፍል ሦስት ሚሊዮን ዘአማኑኤል

Grand Ethiopian Renaissance Dam ለዶክተር ቅጣው እጅጉ መታወሻ ትሁን

የምበላው ሳጣ፣ ልጄ ጥርስ አወጣ!!! በገዛ ዳቦዬ፣ልብ ልባን አጣኃት!!!
ጂብቲና ሱዳን ቤት መብራት፣ ኢትዮጵያ ቤት ላንባ!!!
ከጂቡቲና ሱዳን የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ 87 ሚሊዮን ዶላር ተገኘ፣በ2010 ዓ/ም!!!
በኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመን ላይ ማሻሻያ ተደረገ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አዲስ
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመን ማሻሻያ ማድረጉን አስታወቀ። የአገልግሎቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ
ሽፈራው ተሊላ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፥ አዲሱ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመን ከፊታችን ታህሳስ
ወር ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ነው። የዋጋ ንረትና አለም ላይ ያለው የሃይል ተመን ለማሻሻያው
ምክንያት መሆናቸውንም ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል። አሁን በተደረገው ማሻሻያ መሰረትም
ተጠቃሚው ከ12 አመት በፊት በነበረው የሃይል ዋጋ ተመን መሰረት የሚከፍል ይሆናል ነው ያሉት።
በተመኑ መሰረት ተጠቃሚው የወጭውን 25 በመቶ ሲሸፍን ቀሪው 75 በመቶ ደግሞ በመንግስት ድጎማ
የሚደረግበት ነው ተብሏል። ማሻሻያው በሰባት እርከኖች የተከፈለ ሲሆን፤ እርከን 1: እስከ 50 ኪሎ ዋት
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ለሚጠቀሙ ከዚህ ቀደም በነበረው ክፍያ በኪሎ ዋት 0 ነጥብ 2730 ብር ይቀጥላል፤ እርከን 2: እስከ
100 ኪሎ ዋት ለሚጠቀሙ ከዚህ ቀደም በኪሎ ዋት 0 ነጥብ 6644 ብር የነበረው በአዲሱ ተመን 0
ነጥብ 7670 ብር፤ እርከን 3: እስከ 200 ኪሎ ዋት ለሚጠቀሙ ከዚህ ቀደም በኪሎ ዋት 1 ነጥብ 3436
ብር የነበረው በአዲሱ ተመን 1 ነጥብ 6250 ብር፤ እርከን 4: እስከ 300 ኪሎ ዋት ለሚጠቀሙ ከዚህ
ቀደም በኪሎ ዋት 1 ነጥብ 6375 ብር የነበረው በአዲሱ ተመን 2 ብር፤ እርከን 5: እስከ 400 ኪሎ ዋት
ለሚጠቀሙ ከዚህ ቀደም በኪሎ ዋት 1 ነጥብ 7917 ብር የነበረው በአዲሱ ተመን 2 ነጥብ 2000 ብር፤
እርከን 6: እስከ 500 ኪሎ ዋት ለሚጠቀሙ ከዚህ ቀደም በኪሎ ዋት 1 ነጥብ 9508 ብር የነበረው
በአዲሱ ተመን 2 ነጥብ 4050 ብር እንዲሁም እርከን 7: ከ500 ኪሎ ዋት በላይ ለሚጠቀሙ ከዚህ
ቀደም በኪሎ ዋት 2 ነጥብ 0343 የነበረው በአዲሱ ተመን 2 ነጥብ 4810 ብር ይሆናል።››5
የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን አዲስ የዋጋ ታሪፍ ጭማሪ ማስተካከያ ከፍተኛ የኤሌትሪክ ፍጆታ
ተጠቃሚዎች በአዲሱ ተመን እስከ 350 በመቶ ጭማሪ ክፍያ ይጠየቃሉ። ድርጅቱ እዚህ ውሳኔ ላይ
ከመድረሱ አስቀድሞ ከኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት (EEU)፣ ከኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ፓወር (EEP)፤
ከውሃ፣ መስኖ እና ኤሌትሪክ ባለስልጣን መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ
በመሆን ጥናቱን ማድረጉን አስታውቋል። በአዲሱ የዋጋ ማስተካከያ መሰረትም በፊት ድርጅቱ ከሚያገኘው
ከ7 እስከ 10 ቢሊዮን ብር ገቢ ወደ 35 ቢሊዮን ብር ያስገባል ተብሎ ታቅዷል። የዋጋ ማስተካከያው ከ13
ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መደረጉን ታውቆል። በአጠቃላይ 2.5 ሚሊዮን ደንበኞች አሉን። ከእነዚህ
ውስጥ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑት ከ50 ኪሎ ዋት በታች ተጠቃሚዎች ናቸው። በዚህ ጥናት መሰረትም
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ታሳቢ ያደረገ ነው። ለከፍተኛ የኤሌትሪክ ፍጆታ ተጠቃሚዎች ለሆኑት በፊት
በአንድ ኪሎ ዋት በዶላር 7 ሳንቲም የነበረው ወደ 1.8 የአሜሪካ ዶላር ከፍ ይላል። የዋጋ ተመኑ በዓለም
ላይ ዝቅተኛ ክፍያ ዝቅተኛ መሆኑ ታውቆል።
የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን በተደጋጋሚ ጊዜያት የመብራት መቆራረጥ ችግሮችን በመፍጠር
ደንበኞቹን እያማረረ ያለ ድርጅት ነው። ይህንን መሰረታዊ ችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ
መሽቀዳደሙ አጃይብ አሰኝቶል። በኢንዱስትሪው ዘርፍ በውጭ ምንዛሪ ችግር የጥሬ እቃዎች አቅርቦት
እጥረት እየተዳከመ የመጣው የኢንቨስትመንት ፍሰት ላይ የተደረገው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ተግባራዊ ከሆነ
ጫና ሊፈጥር ይችላል ተብሎም ተሰግትዋል። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሠማሩ ባለሃብቶች አንድም
በኤሌትሪክ መቆራረጥ ምርታማነታቸው ተገትቶል፣ ሁለትም በውጭ ምንዛሪ እጥረት የተነሳ ጥሬ እቃዎች
ማስገባት ባለመቻላቸው ለኪሳራ የተዳረጉበት አመታት ሊጤን ይገባል እንላለን፡፡ በሌላ በኩል በውጭ
ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ኢንፖርተርስ የውጭ ምንዛሪ የሚያገኙት የድሮዎቹ በተለይ የዘይት ምርት በማስገባት
የሚታወቁት አልሣም፣ በላይነህ ክንዴ፣ ደብሊው ኤ፣ አህፍ እና የፓርቲ የንግድ ‹ኢንዶውንመንት.
ድርጅቶች በርካሽ ያሰገቡትን ዘይት በብዙ እጥፍ በመሸጥ ደሃውን ህዝብ ይመዘብራሉ፡፡ ከኤሌትሪክ ኃይል
የተገኘ የውጭ ምንዛሪ ለዘራፊ ባለሃብቶች ተዳርጎል፣ ዜጎቹን በጨለማ የሚያኖር መንግሥት ፍህታዊ
አይደለም፡፡ በኢትዮጵያና ኤርትራ የድንበር ንግድ ህጋዊ ሥርዓት ባለመያዙ ህብረተሰቡ ኑሮ እንዳይናጋ
አስፈላጊው ትኩረት ሊደረግ ይገባል፡፡ የውጭ ምንዛሪ አሰጣጥ አሁንም በባንኮችና በፓርቲዎች የንግድ
ድርጅቶች መቀጠሉ ለውጡ ግልፅነት የጎደለውና የንግዱ ህብረተሰብ በነፃነት እንዳይሰራ እምነት እንዲያጣ
ስላደረገው የዶክተር አብይ አህመድ መንግሥት አስፈላጊውን እርምት ማድረግ ይኖርበታል እንላለን፡፡
ህብረተሰቡ በኑሮ ውድነት፣ በምግብ ፍጆታ በሁለት አሃዝ ጭማሪ እየተሰቃየና በኤሌትሪክ መቆራረጥ
መስራት ባለመቻሉ ለውጡን እንዳያማርር ትኩረት ያሻል፡፡ በየቀበሌዎች የተሠገሰጉ የፖለቲካ ድርጅት ሰላይ
ካድሬዎች፣ የውኃ ልማት ጥፋት ባተሌዎች፣ ቴሌኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት ፊርማቶሪዎች፣ እንዲሁም
የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን በሙስና ሌብነት መረብ የተጥለፈለፉና የተሳሰሩ የድለላ ድርጅቶች
ለመሆናቸው ምስክር አያስፈልግም፡፡ የህብረተሰቡ እሮሮ ገሃድ ምስክር ነውና፡፡ በአዲሱ ለውጥ የተጠመቁ
የውሸት ካድሬዎች በየቀበሌዎቹ፣ የውኃ ልማት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት፣ የኤሌትሪክ ተጠቃሚው
ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠራቸውን ህብረተሰቡ በማማረር ላይ ይገኛል፡፡ ህዝብ ደሞዝ
እንደሚቆርጥላቸውና ቀለብ እንደሚሰፍርላቸው ያልተረዱ ጉቦ ተኮር ሙያተኞች በህግ ሊጠየቁ ይገባል፣
የስነምግባር ተሃድሶና ቀልጣፋ አስራር፣ ግልፅነትና ተጠያቂነት በተግባር እንዲገለፅ ሠራተኞቹ ፎቶቸውና
ስማቸው ያለበት መታወቂያ ማድረግ እንዳለባቸው እናሳስባለን፡፡ ህብረተሰቡን የሚያሰቃዩ በነዚህ
ድርጅቶች ጉቦ ተኮር ሙያተኞች ለውጡን ለመቀልበስ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ መንግሥት ህብረተሰቡን
በማነጋገር እርምጃ ይውሰድ፡፡
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የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ፣ ከጂቡቲና ለሱዳን ከተሸጠ የኤሌክትሪክ ኃይል 87 ሚሊዮን ዶላር በ2010 ዓ/ም
ሲገኝ ወደፊት ደግሞ ከኬንያ 252 ሚሊዮን ዶላር በአመት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ Ethiopia exporting
“The Ethiopian Electric Service (EES), a company leading the
170 MW electricity to neighboring countries
service delivery, said the nation is currently exporting 170MW power to neighboring countries. Sudan, Djibouti
and Kenya are the three countries being provided with 100MW, 60MW and 10MW of electricity respectively, EES
Executive Officer, Biteweded Gebrealif, told Walta Information Center. Ethiopia’s current cumulative power
generation capacity stands at 2370MW, which according to the officer is enough to meet the national demand.
The power disconnection that occurs in the country is not because of power shortage but due to problems in the
installation of power carrying grids, he said. The power is being exported at night, a time with no peak power
requirements, and on the basis of a program designed not to jeopardize local consumption, he indicated. In
addition to generating foreign currency, the power export would further cement Ethiopia’s economic ties with
neighboring countries, according to Biteweded. Ethiopia began export of energy to Djibouti in May 2011 and
Sudan in November 2012.”6

አፍሪካ አገራቶች በ2012 እኤአ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ የኤለትሪክ ፍጆታ ኪሎዋት በሰዓት ድርሻ፤
በኢትዮጵያ 57፣ ኬንያ 153 ኪሎዋት በሰዓት፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን 165፣ ኪሎዋት በሰዓት ነው፡፡
ስለዚህ የኢትጵያ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 3 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ የቤት ውስጥ መብራት ተጠቃሚ
በሆነበት አገር ወደ ጎረቤት አረጋት በርካሽ ዋጋ የኤሌትሪክ ኃይል መሸጥ ፍትሃዊ አሰራር አይደለም፡፡
የውጪ ምንዛሪ ለማግኘት ሲባል ዜጎችን በጨለማ ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ የኢኮኖሚ ነፃነት፣
በሌለበት ሃገር የፖለቲካ ነፃነት የለም፡፡ ለእራስህ ማድረግ የማትፈልገውን ለሌሎች እንዲደረግባቸው
ማድረግ ኃጢዓት ነው፡፡ የእንጀራ እናት ጡጦ ማለት ዜጋህን በጭለማ እያኖርክ፣ የእምዬን ጡቶች
እየጠቡት ጎረቤቶች በመብራት ሲቦርቁ፣ ሲማሩ ሲያነቡና ሲፅፉ ማለት ነው፡፡ የአንድ መንግሥት
ፍህታዊ አሰራር የሚለካው የብሄራዊ ዶቦ ጥያቄን፣ የኢኮኖሚ ጥያቄን፣ የሥራ ዕድል፣ ፍህታዊ የሃብት
ክፍፍል፣ የክልሎች ፍህታዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ያለ አንዳች አድሎ ሲተገበርና ክልሎች የክልላቸውን
ኃብት ተጠቃሚ ሲሆኑ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ህገመንግሥታዊ መብታቸው መሆኑን
መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ‹‹ Ethiopia earns over $49mln from electric power sales to Djibouti, Sudan፤- “Ethiopia

earned more than 3.8 billion birr from electric power sold during the past 10 months. The plan was to generate
4.7 billion birr, said Bizeneh Tolcha, public relations head at the Ministry of Water, Irrigations and Electricity
(MoWIE). More than 49.4 million US dollars of the total revenue was made from power exported to Sudan and
Djibout, he said. In addition to meeting local demands, Ethiopia has a plan to sell electric power to neighboring
countries once the power projects being built are completed. Ethiopia and Tanzania had already signed power
purchase deal which allows the latter to buy 400MW from the east African nation. Kenya also showed interest to
buy 200MW and works on the construction of power transmission line project has been launched by the Chinese
firm China Electric Power Equipment and Technology (CET). Expected to cost over 1.2 billion US dollars, the
transmission line is financed by the African Development Bank (AfDB). It runs about 1,045km, of which 445km is
within Ethiopia's territory and the rest in Kenya. Sudan and Djibouti have also showed interest to buy addition
power from Ethiopia. Ethiopia is investing billions of dollars to construct a number of power plants including
what would be Africa's largest dam, the Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD). GERD is currently over 58
percent complete and will have power generation capacity of 6,450 MW once it is completed. The construction
of the dam will transform the country's vision to become a leading power exporter in the East African region hub
for the renewable energy in Africa.Ethiopia's hydropower, geothermal, wind and solar energy potentials are
estimated up to 60,000 MM.”7
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የኢትዮ ኬንያ ኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ዝርጋታ በኢትዮጵያ በኩል ተጠናቀቀ፣ ኢትዮጵያ በወር 21
ሚሊዮን ዶላር የሚያስገኝላትን የኤሌክትሪክ መስመር ግንባታ ስታጠናቅቅ፣ ኬንያ በበኩሏ ፕሮጀክቱን 70
በመቶ ማድረሷ ታወቀ፡፡ በ2008 ዓ.ም. የተጀመረው የኢትዮ ኬንያ ግዙፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ
መስመር ፕሮጀክት፣ በኢትዮጵያ በኩል በሦስት ምዕራፎች ተከፋፍሎ እየተካሄደ ነበር፡፡ በአጠቃላይ 1‚055
ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ባለ 500 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት
በኢትዮጵያ በኩል የሚገነባው 433 ኪሎ ሜትር ተጠናቋል፡፡ በኢትዮጵያ በኩል የኃይል ማስተላለፊያ
መስመር ግንባታ የኢንጂነሪንግ ሥራዎች፣ የተለያዩ ዕቃዎች ማምረትና ማጓጓዝ የቁፋሮና የፋውንዴሽን
ሥራዎች፣ የኤሌክትሪክ ምሰሶዎች ተከላና የመስመር ዝርጋታ ሥራዎች ሙሉ በሙሉ መጠናቀቃቸው
ታውቋል፡፡ በተመሳሳይ በወላይታ ሶዶ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ በመገንባት ላይ እንደሚገኝ አቶ ምስክር
ገልጸዋል፡፡ ይህንን ግዙፍ ግንባታ በ2.4 ቢሊዮን ብር እያካሄደ የሚገኘው የቻይና ኤሌክትሪክ ፓወር
ኢኪዩፕመንት ኩባንያ ነው፡፡ ለሁለቱም አገሮች የፕሮጀክቱን ወጪ የሸፈነው የአፍሪካ ልማት ባንክ መሆኑ
ታውቋል፡፡ በኬንያ በኩል የሚገነባው 622 ኪሎ ሜትር ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ ደግሞ 70
በመቶ መድረሱ ታውቋል፡፡ ኢትዮጵያና ኬንያ 400 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመገበያየት
ተስማምተዋል፡፡ ፕሮጀክቱ ዕውን ሲሆን፣ ኢትዮጵያ በወር 21 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እንደምታገኝ አቶ ምስክር
ገልጸዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት 4‚260 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅም ላይ የደረሰችው ኢትዮጵያ፣
በሚቀጥሉት ዓመታት ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል የምታገኝባቸውን ፕሮጀክቶችን በማካሄድ ላይ
ትገኛለች፡፡ ለአብነት የገናሌ ዳዋ የኃይል ማመንጫ ግንባታ 96 በመቶ፣ የህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጫ 68
በመቶ፣ የኮይሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ 22 በመቶ፣ የኮይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ 21 በመቶ ላይ
ይገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ከውኃ 50 ሺሕ ሜጋ ዋት፣ ከነፋስ 1.3 ሚሊዮን ሜጋ ዋት፣ ከጂኦ ተርማል
አሥር ሺሕ ሜጋ ዋት፣ ከዚህ በተጨማሪ በቅርቡ በተካሄደ ጥናት የአገሪቱ 70 በመቶ መልክዓ ምድር
ከፍተኛ የፀሐይ ኃይል ማመንጨት እንደሚያስችል ተረጋግጧል፡፡ በተያዘው በጀት ዓመት ለጂቡቲና ለሱዳን
ከተሸጠ የኤሌክትሪክ ኃይል 87 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ያስታወሱት አቶ ምስክር፣ ኢትዮጵያ ከታዳሽ
ኃይል ዘርፍ ብዙ ጥቅም ታገኛለች ተብሎ እንደሚታሰብ ጠቁመዋል፡፡ አቶ ምስክር ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ
ኃይል ለጎረቤት አገሮች የምትሸጠው የራሷን ፍጆታ ስታሳካ ነው ብለዋል፡፡››8
ለተጓተተው የኮይሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ ብድር እንዲፋጠን ተጠየቀ ለኮይሻ ኃይድሮ
ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ ፕሮጀክት የሚያስፈልገው የኃይድሮና የኤሌክትሮ ሜካኒካል ሥራዎች
ግዥ መዘግየት አሉታዊ ተፅዕኖ እየፈጠረ በመሆኑ፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ከቻይና መንግሥት ጋር
በመነጋገር በፍጥነት የኮንሴሽናል ብድር እንዲያመቻች ተጠየቀ፡፡ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ሥራ
አስፈጻሚ አብርሃም በላይ (ዶ/ር) መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም. ለገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር በጻፉት
ደብዳቤ፣ የኮይሻ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ
ሜካኒካል ሥራዎች በመዘግየታቸው በሲቪል ምሕንድስና ሥራ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ከመፍጠሩ ባሻገር፣
በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴም እንዲዘገይ እያደረገ ስለሆነ ፕሮጀክቱ ለተጨማሪ ወጪና ተጨማሪ
የክፍያ ጥያቄ እያስከተለ ነው ብለዋል፡፡ ‹‹የተጀመረው የብድር ጥያቄ የኮንሴሽናል ብድር መሥፈርቶችን
ያሟላ መሆኑ እንዲረጋገጥና ስምምነቱ የሚፋጠንበት ሁኔታ ተመቻችቶ ውጤቱ ይገለጽልን፤›› ሲሉ ዋና
ሥራ አስፈጻሚው በደብዳቤያቸው ጠይቀዋል፡፡ በጊቤና በኦሞ ወንዞች ላይ የሚገነባው አራተኛው ኮይሻ
የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ 2,200 ሜጋ ዋት ኤሌክትሪክ ማመንጨት አቅም የሚኖረው ሲሆን፣
ለግንባታው 2.5 ቢሊዮን ዩሮ ይፈለጋል ተብሏል፡፡ የዚህ ፕሮጀክት ዋና ሥራ ተቋራጭ ሆኖ ውል የገባው
የጣሊያኑ ግዙፍ ኩባንያ ሳሊኒ ኢምሪጂሎ ኤስፒኤ ቢሆንም፣ በፋይናንስ ችግር ምክንያት የኤሌክትሮና
የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራው ከሳሊኒ ተነጥሎ ወጥቷል፡፡ የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ ሜካኒካል
ሥራው ከሳሊኒ ጋር ተካሂዶ ከነበረው ስምምነት ተለይቶ ሲወጣ፣ ወደፊት ክርክር እንዳያስነሳ ጥንቃቄ
እንዲደረግ የውኃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር መመርያ መስጠቱ ታውቋል፡፡ ሳሊኒ ይህንን የኮይሻ የኃይድሮ
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ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የተረከበው ያለ ጨረታ ቢሆንም፣ የኤሌክትሮ ሜካኒካልና የኃይድሮ
ሜካኒካል ሥራዎችን የሚያካሂድ ኩባንያ ለመምረጥ ጨረታ ወጥቶ የኮንሴሽናል ብድር ማምጣት እንችላለን
ያሉ ሰባት ኩባንያዎች ተወዳድረው ነበር፡፡ ከሰባቱ ኩባንያዎች ውስጥ በጊቤ ሦስትና በኮይሻ የንፋስ ኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክት ውስጥ የተሳተፈው የቻይና ግዙፍ ኩባንያ ዶንግ ፋንግ ኤሌክትሪክ ኢንተርናሽናል
ኮርፖሬሽን አሸንፏል፡፡ የኤሌክትሮና የኃይድሮ ሜካኒካል ሥራዎች በአጠቃላይ 460.8 ሚሊዮን ዶላር
የሚፈልጉ መሆኑን፣ በቀጣይ በሚኖሩ ድርድሮች ዋጋው ሊቀንስ እንደሚችል በአብርሃም (ዶ/ር) የተጻፈው
ደብዳቤ ያመለክታል፡፡ ነገር ግን ይህ ከቻይና የሚገኘው ብድር በኮንሴሽናል ብድር ሥሌት መሆን ስላለበት፣
የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ይህንኑ በፍጥነት እንዲያመቻች ተጠይቋል፡፡ የኮይሻ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ
ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በደቡብ ክልል በዳውሮና በወላይታ ዞኖች፣ እንዲሁም በኮንታ ልዩ ወረዳ
መካከል ይገኛል፡፡ የፕሮጀክቱ የሲቪል ምሕንድስና እየተካሄደ ቢሆንም፣ የኤሌክትሮና የኃይድሮ ሜካኒካል
ሥራዎች ጎን ለጎን እየተካሄደ ባለመሆናቸው፣ በፕሮጀክቱ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እያሳደረ ነው ተብሏል፡፡
የምሥራቅ አፍሪካ የኤሌክትሪክ ማመንጫ እምብርት ለመሆን እየሠራች ያለችው ኢትዮጵያ ከውኃ 50 ሺሕ
ሜጋ ዋት፣ ከንፋስ 1.3 ሚሊዮን ሜጋ ዋት፣ ከእንፋሎት አሥር ሺሕ ሜጋ ዋትና ከፀሐይ 100 ሺሕ ሜጋ ዋት
የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳላት መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ነገር ግን የተጀመሩ ፕሮጀክቶች
በዕቅድ መሠረት እየተጓዙ ስላልሆኑ፣ አሁን በማመንጨት ላይ የሚገኘው 4,260 ሜጋ ዋት ኤሌክትሪክ ብቻ
ነው፡፡››9
ምንጭ Source:
{5} ሪፖርተር ጋዜጣ 21 October 2018 ውድነህ ዘነበ
{6} አዲስ አበባ ፣ ጥቅምት 23 ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) November 2, 2018 | by ethioexploreradmin (በባሃሩ ይድነቃቸው)|
{7} By Curated Content on Friday, September 19, 2014/ (Nesru Jemal) Originally published on EBC on Sept. 18,
2014
{8} Addis Ababa, May 18, 2017 (FBC) {9} ሪፖርተር ጋዜጣ 5 August 2018 ውድነህ ዘነበ

(ኖቨንበር 12 ቀን 2018 ተፃፈ)
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ምዕራፍ {44}
ረፒ የደረቅ ቁሻሻ ኃይል ማመንጫ 50 ሜጋ ዋት ተፈራርመው፣ 25 ሜጋ ዋቱ አረገ! የወያኔ
የትራንስፎርመር ነቀላና ተከላ ዘረፋ!
‹‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር›› ክፍል አራት ሚሊዮን ዘአማኑኤል

ረፒ የደረቅ ቁሻሻ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት/ Waste to energy plant project
የወያኔ የኤሌትሪክ ትራንስፎርመር ነቀላና ተከላ፣ የባንክ ገንዘብና ወርቅ ዘረፋ፣ የጭነት መኪኖች ነጠቃ፣
የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ዘረፋ እያደገ ሄዶ፣ የመርከቦች ሰረቃ፣ የአይሮፕላኖች ሌብነት ተሸጋገረ፣
የኢትዮጵያ ህዝብ የመከላከያ ሠራዊት ኃብት የሆነውን የጦር አይሮፕላኖች፣ ታንኮች፣ የጦር ግምጃ ቤት
የሚገኙ ከባድ መሳሪያዎችና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ህወሓት ካልገዛ ከትግራይ ክልል አይወጣም
በማለት ዘርፈዋል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በሃል አይደለም!!! የትግራይ ህዝብ ሌቦቹን እጃቸውን ጠፍሮ
ለህግ አሳልፎ እንዲሰጣቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ይጠይቃል፡፡ የህወሓት የ27 አመታት አገዛዝ አንዱን ዜጋ
ልጅ ሌላውን ዜጋ የእንጀራ ልጅ አድርጎ በዘረኝነት ከፋፍሎ በመግዛቱ የኢትዮጵያ ህዝብ
ጠላው፣ጠመደው፣ጣለው፡፡
ረፒ የደረቅ ቁሻሻ በኢትዮጵያ 50 ሜጋዋት ኃይል ለማመንጨት መሠረቱን በሃገረ-እንግሊዝ ያደረገ
ካምብሪጅ ኢንዱስትሪስ ሊሚትድ በኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ባለቤትነት ጋር በመዋዋል
ግንባታው በ18 ወራት ሲጠናቀቅ ለመቶ ሰዎች የስራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ነበር፡፡ ኮርፖሬሽኑ ሥራ
አስኪያጅ አቶ ምህረት ደበበና የካምብሪጅ ጀነራል ማናጀር ሮበርት ሲብሩክ የ120 ሚሊዮን ዶላር
የግንባታ ወጪ የከተማዋን 500 ቶን ደረቅ ቆሻሻ በመጠቀም 50 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል
ለማመንጨት የስምምነት ፊርማቸውን በ23 ጀነዋሪ 2013 አኑረው ነበር፡፡ ረፒ የደረቅ ቁሻሻን ወደ
ኤሌትሪክ ኃይል በመቀየር 50 ሜጋ ዋት ኃይል ለማመንጨት 2.3 ቢሊዩን ብር ወጪ በ2005 መገንባት
ተጀምሮ በ2011 ዓ/ም ሥራው ተጠናቆል፡፡ ፕሮጀክቱ በአንድ አመት ከስድስት ወራት ይጠናቀቃል ተብሎ
በስድስት አመት ተጠናቆል በዚህ ላይ ስምምነቱ 50 ሜጋ ዋት የነበረ ሲሆን በ25 ሜጋዋት የኤሌትሪክ
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ኃይል በማመንጨት ተጠናቆል፡፡ በዚህ ደሃ ህብረተስብን ደሙን የሚመጡ የነቀዙ ሹማምንት
ከያንዳንዱ ፕሮጀክት የሚዘረፈው የህዝብ ኃብትና ንብረት በህግ ጠያቂ የህዝብ ልጆች ስለሌሉ እናት
ሃገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደህየች መሄዱ ግድ ብሎታል፡፡ “The 50 MW waste to energy plant to
be built in Ethiopia by UK based Cambridge Industries is to be located in Repe (Koshe)
and could be the first of 35, according to a report by Capital Ethiopia. The report said
that the facility will be owned by the state power utility company EEPCo and will
provide around 100 skilled jobs in the area.„1
ረፒ የደረቅ ቁሻሻ 25 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት ብቻ እንደሚችል የካምብሪጅ
ኢንደስትሪስ ሊሚትድ ካንፓኒ ሲያስታውቅ ደንበኛው የሆነው የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት መኃል
አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር፡፡ በምረቃው ሥነ ሥርዓት ፕሬዜዳንት ሙላቱ ተሸመ ተገኝተው ሲመርቁ
የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ አዜብ አስናቀ 25 ሜጋ ዋት ሳይሆን 50 ሜጋ
ዋት በመሆኑ የዛቀን የሰሙ ይመስል ፣ የሠራውን ካንፓኒ እንደሚከሡ ለሚዲያ የኤልፓ ድራማ ሲተውኑ
ተስተውለዋል፡፡ ዶክተር ደብረፂዎን ወይዘሮ አዜብን አስናቀን የኤልፓ ሥራ አስኪያጅ አደርገው
መሾማቸው ልብ ይበሉ፡፡ የሜቴኩ ክንፈ ዳኘው የመብራት ኃይል የቦርድ አባል ሆነው በዶክተር
ደብረፂዎን ሲሾሙ የተቃወሙት አቶ ምህረት ደበበ የሜቴክ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ሥራ ጋር በተያያዘ
የጥቅም ግጭት ይፈጠራል ብለው ለማስረዳት በመሞከራቸው ስልጣናቸውን አጥተዋል፡፡ ረፒ የደረቅ
ቁሻሻ ሃምሳው ወደ 25 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫነት መቀየር የወያኔ የሌብነት እጅ እንዳለበት
ጊዜ ያወጣዋል እንላለን፡፡ በዚህ ጉዳይ በአሜሪካ ኢንባሲ ዳኝነት ሁለቱ ውል ተዋዋዬች ሲዳኙ
ቆይተዋል፡፡ የረጲ የሌብት ወንጀል ለህዝብ ይፋ መሆን አለበት እንላለን፡፡ የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ
አገልግሎት ሠራተኞች የሚያውቁትን ማጋለጥ አለባቸው፡፡
Ethiopia Inaugurates waste to energy Facility Amid Diplomatic Row By Staff Reporter
August 19, 2018 - The 25-megawatt (MW) Reppie waste to energy facility project, which
Ethiopia claims to be the first of its kind in Africa, was inaugurated on Sunday despite
continuing disagreement between the contractor Cambridge Industries Ltd (CIL) and its
client Ethiopian Electric Power (EEP). According to the agreement reached by the
parties four years ago, the Reppie waste -to- energy project was designed to produce 50
Mega Watt (MW) of elecrity by Cambridge Industries Ltd from dry waste at Ethiopia's
largest landfill site commonly called "Koshe" in Addis Ababa. After the necessary
machines with the capacity of generating 50 (MW) of electricity had been installed, the
contractor announced that the facility will have annual production capacity of 185 GWH
of electricity which is equivalent to 25 (MW). 2
በኒው ቢዝነስ መረጃ መሠረት ኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት በአዲስ አበባ አካባቢ በ37 ሄክታር
መሬት ላይ በሚገኝ የረፒ የደረቅ ቁሻሻ 25 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል በ95 ሚሊዮን ዶላር ማመንጨቶ
ተገልፆ እቅዱ ግን 50 ሜጋ ዋት ለማመንጨት እንደነበር ተገልፆል፡፡ ሃገሪቱ ከታዳሽ የኢነርጂ ኃይል
የከተማውን 350 ሽህ ቶን በአመት ደረቅ ቁሻሻ ሃብት ይከማቻል፡፡ ከዚህ ውስጥ በየቀኑ 1400 ቶን ደረቅ
ቁሻሻ፣ወደ ቁሻሻ ማስቀመጫ ቻንበር ቆት ውስጥ ተከቶ ቁሻሻው ሲቃጠል በሚፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት
ከላይ ያለውን የውኃው ታንከር ውስጥ ያለውን ውሃ በማፍላት፣ ውኃው ተፍለቅልቆ በሙቀት እየተነነ
ወደ እንፋሎትነት ተቀይሮ ከአጠገቡ ያለውን የጀነሬተር ተረባይኖችን/ውልብልቢቶቹን በሽከረከር ጊዜ
የኤሌትሪክ ኃይል ይፈጥራል፡፡ የደረቅ ቁሻሻ ወደ ኤሌትሪክ ኃይል የሚቀይረው ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ነው፡፡
የጀነሬተሩን ተረባይን/ ውልብልቢት ከፍተኛ የፍጥነት እሽክርክሪት 185 ጊጋዋት ሰዓት የኤሌትሪክ ኃይል
በአመት ያመነጫል፡፡ ከዚህም የተገኘው የኤሌትሪክ ኃይል ከኢትዮጵያ ብሄራዊ የኤሌትሪክ ቆት ጋር
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ተገናኝቶ ተጨማሪ ኤሌትሪክ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ Ethiopia has started production of 25
Megawatts of energy from waste at one of its first waste to energy convertor plant
located in Addis Ababa. Reppie waste -to- energy project, which was planned to
generate 50 megawatts initially, is built at the cost of $95 million....In waste -to- energy
incineration plants, rubbish is burned in a combustion chamber and the resulting heat
is used to boil water until it turns to steam, which drives a turbine generator that
produces electricity. The facility is expected to produce 185GWH of electricity annually
that will be siphoned to the Ethiopian national grid and will incinerate over 1,400 tons
of waste every day. Ethiopia invested $96 million in the plant which is constructed by
British firm Cambridge Industries Limited and China National Electrical Engineering
Company. It took nearly four years to complete the project which has begun generating
25 Megawatt and it will reach its potential in the coming years…. The project has
created jobs for 1,300 Ethiopians and 286 expatriates. 3
‹‹በ2017 እኤአ የቆሼ ደረቅ ቁሻሻ ማጠራቀሚያ ተደርምሶ 140 ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል፣ የረፒ
የደረቅ ቁሻሻ 50 ሜጋዋት የኤሌትሪክ ኃይል በ96 ሚሊዮን ዶላር በማመንጨት ከስምምነቱ ፊርማ
ሳይደርቅ ከ50 ወደ 25 ሜጋ ዋት ዝቅ ማለቱ ሃገሪቱ ሁነኛ አዋቂና ተደራዳሪ እንደሌላት አልያም
በሙስናና ሌብነት የተነሳ የተፈፀመ ወንጀል ሊሆን የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት ሹማምንት በህግ
ሊጠየቁ ይገባል እንላለን፡፡›› Ethiopia launches 50 (MW) waste energy plant/ waste energy
plant emerges on same landfill site that collapsed on nearby dwellers in 2017, killing
some 140 people africa 19.08.2018 Ekip Ankara/ ‘’It is a significant project of garbage
disposal, recycling and environmental protection,’’ he added. Ethiopia invested $96
million in the plant which is constructed by British firm Cambridge Industries Limited
and China National Electrical Engineering Company. It took nearly four years to
complete the project which has begun generating 25 Megawatt and it will reach its
potential in the coming years.››4
እንደ አፍሪካ ልማት ባንክ፣ በአፍሪካ ፋጣን የከተማ እድገት በሚቀጥለው ባለፈው 50 ዓመታት ውስጥ
ከነበረበት 19 በመቶ ወደ 39 በመቶ የከተማው ህዝብ ብዛት እንደሚጨምር ማለትም 350 ሚሊዮን
ህዝብ በ2030 እኤአ ከገጠር ወደ ከተማ እንደሚፈልስ ታውቆል፡፡ ሆኖም በከተማው ውስጥ ያለ
የደረቅና ፈሳሽ ቁሻሻ መሠረተ ልማቶችና ማኔጅመንት ከፍተኛ ችግር መሆኑ ታውቆል፡፡ በኬኒያ ናይሮቢ
ከተማ 2475 ቶን ቁሻሻ በየቀኑ በዳንዶራ የደረቅ ቁሻሻ ስፍራ ይደፋል፡፡ ካንፓላ ከተማ 1300 ቶን በቀን
በኪቲዚ የደረቅ ቁሻሻ እንደሚጣል ታውቆል፡፡ በዳሬሰላም ከተማ 4600 ቶን በቀን የደረቅ ቁሻሻ ቦታ
ሲደፋ ቀሪው ግማሽ በከተማው ጎዳናዎች እንደሚጣል ታውቆል፡፡ According to the African
Development Bank, rapid urbanisation has seen the urban share of Africa’s population
double from 19 per cent to 39 per cent over the past 50 years, with some 350 million
more people expected to move to urban areas by 2030. However, lack of a
corresponding expansion of urban facilities including investments in waste management
infrastructure, has seen most African cities choking in filth. In Nairobi, East Africa’s
largest city, the 2,475 tonnes of waste produced every day are dumped in Dandora. …..
In Kampala, more than 1,300 tonnes of solid waste is generated daily, but the Kiteezi
landfill. ….. In Dar es Salaam, the situation is no different. More than 4,600 tonnes of
solid waste are generated per day but local estimates show that collection of waste in
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various cities in the country is below 50 per cent, and that the remaining 50 per cent is
left to rot on streets. በሃገረ ፈረንሳይ 126፣ በምድረ ጀርመን 121 እንዲሁም በምድረ ጣሊያን 40
የደረቅ ቁሻሻን ወደ ኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫነት የሚቀይሩ ፕላንቶች እንዳሉ ይታወቃል፡፡ Ethiopia's
waste-to-energy plant to be commissioned in December, November 8, 2018 -- France
alone has 126 waste-to-energy plants, while Germany has 121 and Italy 40.Like its
European counterparts, the Reppie plant operates within the strict emission limits of the
European Union. The plant adopts modern back-end flue gas treatment technology to
drastically reduce the release of heavy metals and dioxins produced from the burning.
The project is the result of a partnership between the Government of Ethiopia and a
consortium of international companies: Cambridge Industries Limited (Singapore),
China National Electric Engineering and Ramboll, a Danish engineering firm. 5
‹‹ አምራቾችና ላኪዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያው በዝቶብናል አሉ የታሪፉ መጠን
እንዲከለስም ጠይቀዋል፣ ከመጪው ታኅሳስ ወር ጀምሮ ለአራት ዓመታት ተግባራዊ የሚሆን አዲስ
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ታሪፍ ይፋ ከተደረገ በኋላ፣ አምራቾችና ላኪዎች ታሪፉ በዝቶብናል ሲሉ
ቅሬታቸውን ገለጹ፡፡ በየዓመቱ ከዝቅተኛው እርከን ከ30 እስከ 85 በመቶና ከዚያም በላይ የሚደርስ
የታሪፍ ለውጥ በመደረጉ፣ በርካታ አምራቾችና ላኪዎች የታሪፍ ማሻሻያ መደረጉን ቢቀበሉም መጠኑ
በዝቷል በማለት በድጋሚ እንዲስተካከል ሲጠይቁ ተደምጠዋል፡፡ የውኃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር
በጠራውና ሐሙስ ጥቅምት 29 ቀን 2011 ዓ.ም. በተካሄደው የምክክር መድረክ ወቅት የተብራራው
የታሪፍ ማሻሻያ ላይ ቅሬታቸውን ያቀረቡት የአምራችና የላኪዎች ድርጅቶች ተወካዮች፣ ታሪፉ የወጣው
ለበርካታ ዓመታት ሳይሻሻል ቆይቶ ድንገት መሆኑ አግባብ እንዳልሆነ ገልጸዋል፡፡ ከኢትዮጵያ
ሆርቲካልቸር ዘርፍ አቶ ፀጋዬ አበበ እንደገለጹት፣ ላለፉት 12 ዓመታት የታሪፍ ለውጥ አልተደረገም
በሚል ምክንያት በአንድ ጊዜ ከፍተኛ ለውጥ ማድረግ ለዘርፉ ህልውና ሥጋት ነው፡፡ አቶ ፀጋዬን ጨምሮ
የአብዛኞቹ ጥያቄ ያጠነጠነው የታሪፍ ለውጡን ተከትሎ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ጥራት ላይ የተመሠረተ
ነበር፡፡ ከሚያስፈልጋቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ውስጥ ግማሽ ብቻ እያገኙ ባሉበት፣ አብዛኛውን ጊዜ
በሚቆራረጠው ኃይል አቅርቦት ሳቢያ በርካታ የምርት ብክነትና ኪሳራ እንደሚያጋጥማቸው የጠቆሙት
አምራቾች፣ ለእነዚህ ችግሮች መፍትሔ ሳይሰጥ ታሪፍ መጨመሩ አግባብ እንዳልሆነ ተናግረዋል፡፡ በዋጋ
ጭማሪ ብቻ ችግሩ አይፈታም ያሉት አቶ ፀጋዬ፣ ሚኒስቴሩም ሆነ በሥሩ የሚተዳደሩት የኢትዮጵያ
ኤሌክትሪክ አገልግሎትና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኩባንያዎች በሰው ኃይላቸው ላይም ትኩረት
እንዲሰጡ ጠይቀዋል፡፡ በርካቶችም በየድርጅቶቻቸው ላይ ስለሚገጥማቸው ችግርና ውዝፍ ክፈሉ
ተብለው ስለሚጠየቁባቸው ጉዳዮች ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡ ይህ ይባል እንጂ ሚኒስትር ዴኤታው
ፍሬሕይወት ወልደሃና (ዶ/ር)፣ የተደረገው የታሪፍ ማሻሻያ ትክክለኛውን የኃይል አቅርቦት ዋጋ
እንደማያንፀባርቅ፣ ነገር ግን የተቋሙን የኦፕሬሽን ወጪዎች ለመቀነስ እንዲያግዝ ተብሎ የወተሰደ
ዕርምጃ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ የሚታየው የኃይል መቆራረጥና የጥራት ችግርም በተደረገው የታሪፍ
ማሻሻያ ሳቢያ በአንድ ጊዜ ይፈታል ማለት እንዳልሆነም አክለዋል፡፡ በመኖሪያ ቤት ተጠቃሚዎችና
በኢንዱስትሪ ተጠቃሚዎች ላይ የተደረገው ማሻሻያ ከታኅሳስ ወር ጀምሮ በየዓመቱ እየተተገበረ ለአራት
ዓመታት የሚቆይ ሲሆን፣ ከአራት ዓመታት በኋላ ዳግመኛ እንደሚከለስ ይጠበቃል፡፡ ለመኖሪያ ቤት
ተጠቃሚዎች ምንም የታሪፍ ለውጥ ያልተደረገበትን በሰዓት የ50 ኪሎ ዋት ወርኃዊ ፍጆታ ሳያካትት፣
ከ100 ኪሎ ዋት እስከ 500 ኪሎ ዋትና ከዚያም በላይ በሚጠቀሙት ላይ እንደየፍጆታቸው መጠን ከ30
እስከ 85 በመቶ የሚደርስ የታሪፍ ማሻሻያ ተደርጓል፡፡ በአንፃሩ ለኢንዱስትሪ ተጠቃሚዎች ወጥነት
ያለው የታሪፍ ማስከፈያ በመተግበር ከዚህ ቀደም በከፍተኛና በዝቅተኛ የኃይል ጭነት ልክ ለማስከፈል
ታቅዶ ተግባራዊ ሳይደረግ የቆየውን አሠራር በመተካት ከዚህ ቀደም ድጎማ የታከለበት ታሪፍ መቅረቱም
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ተመልክቷል፡፡ በመሆኑም በታኅሳስ 2011 ዓ.ም. በአንድ ኪሎ ዋት የሚታሰበው ታሪፍ 1.0352 ብር
ሆኗል፡፡ ወርኃዊ የቅድመና ድኅረ አገልግሎት ክፍያ እንደሚታከልበትም ተብራርቷል፡፡ በመሆኑም
የቮልቴጅ መጠናቸው (ከ220 እስከ 380) ዝቅተኛ ቮልቴጅ፣ እንዲሁም ከ15 ኪሎ ቮልት እስከ 33 ኪሎ
ቮልት ብሎም ከ66 ኪሎ ቮልት በላይ ኃይል በሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች ላይ በወጥ ታሪፍና በከፍተኛ
ኃይል ተጠቃሚነት ሥሌት መሠረት (ዲማንድ ቻርጅ) እንዲክፍሉ የሚደረጉባቸው ታሪፎች ይፋ
ተደርገዋል፡፡›› 6
የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን አዲስ የዋጋ ታሪፍ ጭማሪ
ማስተካከያ ከፍተኛ የኤሌትሪክ ፍጆታ ተጠቃሚዎች በአዲሱ ተመን እስከ 350 በመቶ ጭማሪ ክፍያ
ይጠየቃሉ። ድርጅቱ እዚህ ውሳኔ ላይ ከመድረሱ አስቀድሞ ከኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት (EEU)፣
ከኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ፓወር (EEP)፤ ከውሃ፣ መስኖ እና ኤሌትሪክ ባለስልጣን መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን ጥናቱን ማድረጉን አስታውቋል። በአዲሱ የዋጋ ማስተካከያ
መሰረትም በፊት ድርጅቱ ከሚያገኘው ከ7 እስከ 10 ቢሊዮን ብር ገቢ ወደ 35 ቢሊዮን ብር ያስገባል
ተብሎ ታቅዷል። የዋጋ ማስተካከያው ከ13 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መደረጉን ታውቆል።
በአጠቃላይ 2.5 ሚሊዮን ደንበኞች አሉን። ከእነዚህ ውስጥ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑት ከ50 ኪሎ ዋት
በታች ተጠቃሚዎች ናቸው። በዚህ ጥናት መሰረትም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ታሳቢ ያደረገ ነው።
ለከፍተኛ የኤሌትሪክ ፍጆታ ተጠቃሚዎች ለሆኑት በፊት በአንድ ኪሎ ዋት በዶላር 7 ሳንቲም የነበረው
ወደ 1.8 የአሜሪካ ዶላር ከፍ ይላል። የዋጋ ተመኑ በዓለም ላይ ዝቅተኛ ክፍያ ዝቅተኛ መሆኑ ታውቆል።
ለአዋሽ- ኮምቦልቻ ሃራ ገበያ የኤሌትሪክ ኃይል ማቅረብ አልቻለም፣ የመጀመሪው ከመቐለ እስከ ወልዲያ
(ሃራ ገበያ) የሚገነባው 368 ኪሎ ሜትር የባቡር መሥመር በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ
(ሲሲሲሲ) የግንባታ ሥራ ተከናውኖል፡፡የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት፣ ለአዋሽ- ኮምቦልቻ ሃራ ገበያ
2007 ዓ/ም የኤሌትሪክ ኃይል መስመር ዝርጋታ፣ የሚያስፈልጉ ሰባት የኤሌትሪክ ስብ ስቴሽን እንዲሁም
345 ኪሎ ሜትር የኤሌትሪክ መሰመር መዘርጋት አልቻለም፡፡ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የፋይናንስ
ምንጭ አልተገኘም ብድር በማፈላለግ ላይ ነን ይላሉ፡፡ በዚህም የተነሳ በ2007 ዓ/ም ተጀምሮ በ2012
ዓ/ም ይጠናቀቃል ቢባልም እስካሁን የብድር የገንዘብ ምንጭ ባለመገኘቱ የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይልና
የምድር ባቡር ተናቦ መስራት አልቻሉም፡፡ ከመቐለ-ታጁራ ወደብ ባቡር፣ የመቐሌ-ወልዲያ-ሀራ ገበያ
ባቡር መስመር ልማት ግንባታ፣ አንዱ የሆነው አዋሽ-ኮምቦልቻ-ሃራ ገበያ ሲሆን 375 ኪሎ ሜትር
ርዝመት አለው፡፡ የትግራይ ክልላዊ መንግስት እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2015/16 - 2019/20)
ሁለተኛው የአምስት አመት እቅድ መሠረት፣ የኢትዩጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ከመቐለ-ታጁራ
ወደብ በ3.2 ቢሊዩን ዶላር ለሚገነባው ባቡር መስመር የመሠረት ድንጋይ ተቀምጦል፡፡757 ኪሎ ሜትር
ርዝመት ያለው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በሁለት ክፍል ተከፍሎ የሚካሄድ ነው፡፡ የመጀመሪው ከመቐለ
እስከ ወልዲያ (ሃራ ገበያ) የሚገነባው 368 ኪሎ ሜትር የባቡር መሥመር በቻይና ኮሙኒኬሽን
ኮንስትራክሽን ካምፓኒ (ሲሲሲሲ) የግንባታ ሥራ ተከናውኖል፡፡ ይህ ግንባታ 1.6 ቢሊዩን ዶላር ሲሆን
ከቻይና ኤግዚም ባንክ ብድር ተገኝቶል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ 389 ኪሎ ሜትር የባቡር ሃዲድ መሥመር
በቱርክ ኩባንያ ያፒ ማርከንዚ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በ1.7 ቢሊዩን ዶላር የግንባታ ወጪ በመስራት ላይ
ይገኛል፡፡ ብድሩ በቱርክ መንግስትና ከክሬዲት ስዊስ እንደተገኘ ቢገለጽም ብድሩ አልተሳካም፣ የቻይና
መንግስትም የአዋጭነት ጥናቱ ደካማ በመሆኑ ምክንያት ለማበደር አልተስማሙም፣ ማለትም የኤሌትሪክ
ባቡሩ ምን ጭኖ ሄዶ ምን ጭኖ ይመለሳል፣ የጥናቱ የአዋጨጭነት የገቢው ምንጭ እዳውን ለመክፈል
አይቻለውም በማለት ውድቅ አድርገውታል፡፡
ለማጠቃለል የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 5 ቢሊዩን 490 ሚሊዬን ዩኤስ ዶላር ብድር እንዳለበት
ጥናቶች በዝርዝር ያሳያሉ፡፡ የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል 1.2 ቢሊዩን ዩኤስ ዶላር ከኢትዬጵያ መንግስት
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር IFIs/ Government to Sector Institutions on-lending
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የኢትዬጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ሹማምንት ጋር ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቆማቶች መኃል (የዓለም
ባንክ ዓለም ዓቀፍ ልማት ትብብር ( International Development Association (IDA)፣ የአፍሪካ
የልማት ባንክ African Development Bank (AfDB)፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ European
Investment Bank (EIB) etc.) ኮንሴሽናል ብድር (Concessionary
oncessionary loans) ለኤሌትሪክ አገልግሎት
ዘርፉ አበድረዋል፡፡ኮንሴሽናል ብድር ዋንኛ ገፅታዎች አንደኛ ብድሩ የመካከለኛና የረጅም ግዜ ብድሮችን
ሲያካትት፣ የብድሩ ግዜ ለሃያ ዓመታት መሆኑ፡፡ ሁለተኛ የብድሩ የእፎይታ ግዜ (grace period)
አምስት ዓመታት መሆኑና፡፡ በእፎይታ ግዜት ተበዳሪው መንግስት ወለዱን ብቻ እንጂ ዋናውን ገንዘብ
(principal) መክፈል አይችልም፡፡ ሦስተኛ ተበዳሪዉ መንግስት የተበደረውን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ
ከ3 እስከ 6 በመቶ ጨምሮ የመክፈል ግዴታ ይጠበቅበታል፡፡ የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት
ኮርፖሬሽን ያለ አንዳች ጥናት በአንድ ጊዜ ከሦስት እጥፍ በላይ ጭማሪ ማድረግ በህዝቡና በንግዱ
ህብረተብ ላይ የድርጅቱን የእዳ ጫና ለማቃለል፣ እነሱ በሙስናና ሌብነት ሃገሪቱን መቀመቅ ከተው
ህዝብ ብድሩን እንዲከፍልላቸው ይሻሉ፡፡ መሆን ያለበት የመስኞችና ሌቦቹን ንብረት በህግ ተሸጦ
የሃገሪቱ እዳ መከፈል አለበት እንላለን፡፡ በአዲሱ የዋጋ ማስተካከያ መሰረትም በፊት ድርጅቱ በአመት
የሚያገኘው ከ7 እስከ 10 ቢሊዮን ብር ገቢ በአንድ ጊዜ ወደ 35 ቢሊዮን ብር በአመት ያስገባል ብሎ
ማቀድ ‹‹ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል›› እንዳይሆን አስቡበት፡፡ የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት
ደንበኞች 2.5 ሚሊዮን ህዝብ ከ107 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ብቻ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ ከ10 ወደ
35 ቢሊዮን ብር ገቢ መመኘት ምንም ትምህርት የሌላቸው በትምህርትና በጥናት ያልታገዘ የኤሌትሪክ
ገቢ በመሆኑ በአዋቂዎች አስጠኑት እንላለን፡፡ ሌላው የኢትዮጵያ ግብር ከፋይ ህዝብ በቅድሚያ
የኤሌትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሳይሆን ለጎረቤት አገራት መሸጥ አንዱን ልጅ አንዱን የእንጀራ
የ
ልጅ
ማድረግ ነው እንላለን፡፡ የጎረቤት አገራት የኤሌትሪክ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉት ግብር ከፋዩ ህዝብ
ከተዳረሰ በኃላ መሆን አለበት እንላለን፡፡ እስከዛው የውጭ ምንዛሪ ገቢን ለማሳደግ በህብረት እንረባረብ
እንላለን፡፡
የሜቴክ የሌብነት ወንጀለኞች ተጠናክሮ ይቀጥል!!! የትግራይ ህዝብ ሌቦቹን አሳልፎ መስጠት
ይጠበቅበታል!!!
የህግ ሉዕላዊነት ይከበር!!! ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው!!!
ምንጭ፣
irst of Many 18.01.2013 12:25
(1) Ethiopia's 50MW Waste to Energy Plant Could be First
Waste to Energy Markets & Policy
(2) Xinhua| 2017-08-31 22:37:04|Editor: yan / ADDIS ABABA, Aug. 31 (Xinhua)
(3) Environment August 18, 2018August 18, 2018 newbusiness
(4) Anadolu Agency
(5) Xinhua| 2017-08-31 22:37:04|Editor: yan ADDIS ABABA, Aug. 31 (Xinhua)
(6) ሪፖርተር ጋዜጣ 11 November 2018 ብርሃኑ ፈቃደ (ኖቨንበር 14 ቀን 2018 ተፃፈ)
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በከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ለምትገኘው ኢትዮጵያ ከቻይና መንግሥት ከሚገኝ ጥቅል ኮንሴሽናል ብድር
ውስጥ የዕርዳታ ምጣኔው ከፍ ተደረገላት፡፡ ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ አገሮችን ተጠቃሚ
የሚያደርግ፣ አዲስ የኮንሴሽናል ብድር ሥሌት ተግባራዊ ማድረጓ ታውቋል፡፡
በዚህ መሠረት ቻይና ከዚህ ቀደም የምትሰጠው ኮንሴሽናል የብድር ድጋፍ ሥሌት 27 በመቶ ብቻ የነበረ
ሲሆን፣ በአዲሱ ሥሌት የኮንሴሽናል ብድር የድጋፍ ሥሌት 35 በመቶ ሆኗል፡፡
የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የኢትዮ ቻይና የልማት ትብብር ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን
ታደሰ ለሪፖርተር እንዳረጋገጡት፣ ቻይና የኮንሴሽናል ብድር የድጋፍ ምጣኔን ከ27 በመቶ ወደ 35
በመቶ ከፍ አድርጋለች፡፡ የውሳኔ ደብዳቤውም ለሚኒስቴሩ ደርሷል፡፡
ኮንሴሽናል ብድር ቀለል ያለ ወለድ የሚከፈልበት መሆኑን፣ በተራዘመ ጊዜ ተከፍሎ የሚያልቅና መጠነኛ
ጫና ያለው የብድር ዓይነት ነው ያሉት አቶ ጥላሁን፣ በዚህ ዓይነቱ ብድር ውስጥ በዕርዳታ መልክ
የሚሰጥ የገንዘብ መጠን ይካትታል ብለዋል፡፡
አቶ ጥላሁን እንደገለጹት፣ በዚህ የብድር ዓይነት ውስጥ የዕርዳታ አሰጣጥ አሠራር አለ፡፡ በዚህ መሠረት
ለሚመረጡ ፕሮጀክቶች 35 በመቶ የሚደርስ ዕርዳታ ይኖራል፡፡
‹‹ከገበያ (ኮሜርሻል) ብድር አንፃር ኮንሴሽናል ብድር የተሻለ ነው፡፡ ጠቀሜታውም የጎላ ነው፤›› ብለው፣
‹‹የቻይና መንግሥት ይህን ያደረገው የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ) ካስቀመጠው 35 በመቶ
ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ነው፤›› ሲሉ አስረድተዋል፡፡
አቶ ጥላሁን አክለው እንደገለጹት፣ ይህ ጥያቄ በኢትዮጵያና በሌሎች አፍሪካ አገሮች ሲቀርብ ስለነበር
አሁን ምላሽ አግኝቷል፡፡
26 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ያለባት ኢትዮጵያ በ2017 ዓ.ም. በዝቅተኛ እርከን ላይ ከሚገኙ መካከለኛ ገቢ
ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሠለፍ የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት፣ ከልማት አጋሮች አሁንም ከፍተኛ ብድርና
ዕርዳታ ትፈልጋለች፡፡
በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ የምትገኘው ቻይና በዓለም ሁለተኛውን ግዙፍ ኢኮኖሚ በመገንባት ላይ
ናት፡፡
ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአፍሪካ አገሮች ጋር ከመሠረተቻቸው የሁለትዮሽ ትብብሮች ስምምነቶች
ባሻገር፣ በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም አማካይነት ላለፉት ሁለት አሠርት ዓመታት ከፍተኛ ድጋፍ
ማድረጓ ይታወቃል፡፡
የኢትዮጵያና የቻይና ትብብር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣት ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች
ያመለክታሉ፡፡ በግንቦት 2010 ዓ.ም. በቤጂንግ ከተካሄደው የ‹‹ቤልትና ሮድ›› ፎረም ጎን ለጎን የሁለቱ
አገሮች መሪዎች ባካሄዱት የጎንዮሽ ውይይት፣ የኢትዮ ቻይና የልማት ትብብር ወደ ከፍተኛ
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መሸጋገሩ ተመልክቷል፡፡
ባለፉት 17 ዓመታት ቻይና ለአፍሪካ አገሮች 125 ቢሊዮን ዶላር ዕርዳታና ብድር መስጠቷን መረጃዎች
ያመለክታሉ፡፡ ቻይና በቀጣዮቹ ዓመታት 60 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካ አገሮች ለማቅረብ ዕቅድ መያዟ
ይታወሳል፡፡ የቻይና መንግሥት የኢትዮጵያን የዕዳ ጫና ለማቃለል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታ ሰጠ
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— “^
የቻይና መንግሥት የኢትዮጵያን የዕዳ ጫና ለማቃለል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታ ሰጠ 5
September 2018 ä
&
e
በቻይና አፍሪካ የልማት ፎረም ላይ ለመሳተፍ በአገሪቱ ዋና ከተማ ቤጂንግ ለቀናት ቆይታ ያደረጉት
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር)፣ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ በርከት ያሉ ስምምነቶችን ማድረግ
መቻላቸው ታወቀ፡፡ የቻይና መንግሥት የኢትዮጵያን የዕዳ ጫና ለማቃለል ይሁንታ እንደሰጣቸው
ተሰምቷል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእሑድ ነሐሴ 27 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ በቻይና በነበራቸው ቆይታ ከተገኙት
ስኬቶች መካከል፣ ኢትዮጵያ ያለባትን የቻይና ዕዳ በተመለከተ ላቀረቡት ጥያቄ ቻይና የይሁንታ ምላሽ
መስጠቷ አንዱ እንደሆነ ታውቋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሑድ ዕለት ከቻይና ኤግዚም ባንክ ሊቀመንበር ሁ ዢአኦዚን ጋር ባደረጉት
ውይይት፣ ባንኩ ለኢትዮጵያ የሰጣቸውን ብድሮች የመክፈያ ጊዜ እንዲራዘምና የወለድ ምጣኔውም
እንዲቀንስላቸው ጥያቄ አቅርበው ሰፋ ያለ ውይይት መደረጉን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ኢትዮጵያ ከቻይና
ያገኘቻቸውን ብድሮች የሚገዙ ስምምነቶች በሁለቱ አገሮች ስምምነት መሻሻል የሚችሉ መሆኑን
በመጥቀስ፣ ከፍተኛ የውጭ ብድር ጫና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የደቀነውን ሥጋት በዋናነት በማንሳት
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄያቸውን እንዳቀረቡ ምንጮች አስረድተዋል፡፡
የባንኩ ሊቀመንበር የቀረበውን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ እንደሚቀበሉትና ዝርዝር አፈጻጸሙን በተመለከተ፣
ሁለቱም አገሮች በሚመድቧቸው ልዑካን ወይም ኮሚቴ በዝርዝር እንዲታይ ይሁንታ መስጠታቸው
ተገልጿል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍፁም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ይኼንኑ ያረጋገጡ
ሲሆን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ (ዶ/ር) ከቻይና አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ኬክያንግ ጋር የተናጠል
ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡
በውይይታቸው ወቅትም ቻይና የኢትዮጵያ ልዩ አገር ሆና እንደምትቀጥልና በቀጣዮቹ ዓመታት ቻይና
በኢትዮጵያ የሰው ሀብት ልማት፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ማስፋፋት፣ በግብርና፣ እንዲሁም በነዳጅ ፍለጋ
መስኮች ትኩረት አድርጋ እንደምትንቀሳቀስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማረጋገጣቸው ታውቋል፡፡ የቻይና
አፍሪካ የልማት ፎረም መድረክ ላይ የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ይፋ ያደረጓቸው የልማት ፕሮግራሞችና
የዕዳ ስረዛው ኢትዮጵያን ሊጠቅም እንደሚችል የዲፕሎማቲክ ምንጮች ያስረዳሉ፡፡
የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር በመድረኩ ይፋ ካደረጉት አንዱ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ፣
እንዲሁም ወደብ አልባና ከቻይና ጋር ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ያላቸው የአፍሪካ አገሮች ከቻይና የወሰዱት
ብድር የሚሰረዝ መሆኑ ነው፡፡
የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር በይፋ እንደተናገሩት እ.ኤ.አ. ከ2010 ጀምሮ መከፈል የሚጀምር ዕዳ
ያለባቸው እነዚህ አገሮች ዕዳቸው ቀሪ ይሆናል፡፡
ኢትዮጵያ ከቻይና የወሰደችው ብድር ካለባት 25 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ዕዳ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ
ከመያዝ ባለፈ፣ ዋናውን ብድርና ወለድ የመክፈል ግዴታ ውስጥ መግባቷንም መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
ለአብነት ያህል በ2008 እና በ2009 ዓ.ም. እንደ ቅደም ተከተላቸው 1.1 ቢሊዮን እና 1.2 ቢሊዮን ዶላር
የዋና ብድርና የወለድ ክፍያ መፈጸሟን ምንጮች ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም ከቻይና የተገኘው ይሁንታ የኢትዮጵያን የዕዳ ጫና በማቅለል ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ
ሲኖረው፣ ይህም የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ለማጠናቀቅ የፋይናንስ ፍላጎትን ያስገኛል ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ በቻይና ቆይታቸው ከሱዳንና ግብፅ መሪዎች ጋር በተናጠል ተገናኝተው
ውይይት አድርገዋል፡፡
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ምዕራፍ {45}
የቻይና መንግስት ለአፍሪካ አገራት የሙስና ቫይረስ ኤክስፖርት ያደርጋል!!!
‹‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር››
ሚሊዮን ዘአማኑኤል

ቻይና ለአፍሪካ ፎረም፣ የሙስና ሌብነት ይብቃ!፣ የኢትዮ ቻይና የንግድና የእዳ ጫና ስምምነት በፔኪንግ
በሃምሳ መጫኛ ተለጉማ፣
እሳEም አብዳ ሰውም አሳብዳ፡፡
የቻይና ድራጎኖች ሙስናን ኤክስፖርት በማድረግ የአፍሪካ ደሃ ሃገራት ውስጥ የመንገድ የባቡር የወደብ
የአውሮፕላን ማረፍያ የኮንትራት ሥራዎች ለማሸነፍ ሹማምንቶቹን ጉቦ በመስጠት በእጃቸው መዳፍ ስር
በማድረግ ሥራውን ይቆጣጠራሉ፡፡ የቻይና መንግሥት የባንክ ብድር በማመቻቸትና የስራውን ኮንትራት
ለቻይና ኮንፓኒዎች እንዲሰጥ ያደርጋል በአናቱ ላይ የቻይና ሙስናና የሌብነት ንቅዘት በዓለም ተወዳዳሪ
የለውም፡፡ የቻይና መንግሥት ለአፍሪካ ሃገራት የሙስና ቫይረስ ኤክስፖርት ያደርጋል፡፡ በ2018 እኤአ
ቻይና አፍሪካ ፎረም የቻይና ፕሬዜዳንት ዥ ጂፒንግ ሙስናና ሌብነትን ከሃገራቸው ውስጥ ሲያጠፉ
ከሃገራቸው ውጪ የቻይና ካንፓኒዎችና ባንኮች ሙስናና ጉቦ ኤክስፖርት ማድረጋቸውን አላጋለጡም፡፡
ቻይና የአፍሪካ ሃገራትን በእዳ ዘፍቃ ጥሬ ዕቃቸውን እየዛቀጭ ትገኛለች፡፡ ቻይና ለአፍሪካ ሃገራት 60
ቢሊዮን ዶላር ብድር እንደምትሰጥ በፎረሙ ላይ ገልፃለች፡፡ የአፍሪካ ሃገራት በእዳ ጫና የሃገራቸውን
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ነፃነት ለቻይና አሳልፈው እንዳይሸጡ የአሜሪካ ሴክሬተሪኦፍ ስቴት ሬክስ ቴለርሰን “African##
countries should be careul not to forfeit their sovereignty when they accept loans from
China and carefully consider the terms of those agreements.” 1 Corrupt government?
You voted for them- China pushes back at Africa summit. በኢትዮጵያ የቻይና ኮንስትራክሽን
ካንፓኒዎች 1.1 ቢሊዮን ብር ወይም 47.2 ሚሊዮን ዶላር ዘረፋ ወንጀል ላይ በ2017 እኤአ ተሳትፈዋል፣
በዚህም የሙስና ወንጀል የቻይና ሹሞችና 30 የኢትጵያ ሾማምንት፣ የንግድ ህብረተሰብና ደሎሎች
ተይዘው ነበር፡፡ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ 3000 ሽህ የቻይና ኢንተርፕራይዝ /ካንፓኒዎች 100 ቢዮን
ዶላር መዋለንዋይና ጠቅላላ ንብረት አፍሰዋል፡፡ ሆኖም ቻይና ሙስናን ኤክስፖርት በማድረግ ከ22
ሃገራት ውስጥ ዋነኛዋ ሆናለች፣ 39.6 በመቶ የዓለም ኤክስፖርት የያዘች ስትሆን በሙስና ወንጀል በህግ
ተጠያቂ አልሆነችም፡፡ “#In#2017,#a# Chinese#construction#company# was#allegedly#involved#in#
embezzlement of 1.1 billion birr ($ 47.2 million) in Ethiopia and its senior official
detained along with over 30 senior Ethiopian government officials, businesspeople and
brokers. …China, according to the 2018 Exporting Corruption report, is one of the 22
countries with 39.6 per cent of the world’s exports but has little or no enforcement
against companies bribing abroad.” 2 China is leading exporter of corruption –
Transparency International.
ቻይናዊው ዜጋ የሙስና ተጠርጣሪ በእስር የሚገኘው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ
ጣልቃ እንዲገቡ ጥሪ አቀረቦል፣ ዩዋን ጂአሊን የጃያንግሲ ጃንግሊያን ኢንንተርናሽናል ኢንጂነሪንግ
ካምፓኒ (Jiangxi Jianglian International Engineering Co. Ltd (JJIEC) የኦሞ ኩራዝ
5 ፕሮጀክት ካንትራክተር ሆኖ ሲሰራ በከባድ የጨረታ ማጭበርበር የሙስና ሌብነት ተጠርጥሮ በጁላይ
25 ቀን 2017 ዓ/ም ዘብጥያ ወረደ፡፡ በ2016 እኤአ የኦሞ ኩራዝ 5 ፕሮጀክት ሥራ በ550 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር የኢንቨስትመንት ወጪ ጃጃኢኢ ካምፓኒ ለመገንባት የኮንትራት ውል አስረው ነበር፡፡
የኦሞ ኩራዝ 5 ፕሮጀክት ሥራን ብድሩን ያቀረበው አይ ሲ ቢ ሲ የተባለው የቻይናው ባንክ ነበር፡፡
በ2015 የውጭ ምንዛሪ አንድ ዶላር ዋጋ 21.8 ብር ሲሰላ 11 ቢሊዮን 990 ሚሊዮን ብር የፕሮጀክቱ
ወጪ ነበር፡፡ ዩዋን ጂአሊን መታሰር የሁለቱን አገሮች ግንኙነት እንደሚያሻክረው ገልፆል፡፡ “Yuan

Jialin was detained on July 25,2017, in relation to an alleged corruption
committed while he was the head of Omo Kuraz 5 sugar project,
contracted to Jiangxi Jianglian International Engineering Co. Ltd (JJIEC)
…The project was contracted to a Chinese company in 2016 with an
investment outlay of USD550 million obtained from a CHINESE bank
ICBC.” 3 Chinese corruption suspect petitions PM’s intervention. ለዚህ ነው
የአፍሪካ አህጉር ‹‹በሃምሳ መጫኛ ተለጉማ፣ እሶም አብዳ ሰውም አሳብዳ፡፡››# ኢትዮጵያ በሃምሳ የእዳ
ጫናና ብድር በአፍንጫዋ ሰርኖ ተለጎሞ ህወሓት/ወያኔም አብዳ ዜጎቹን ሁሉ አሳብዳ የተባለው
የተባለው ትንቢት የደረሰው፡፡
የኦሞ ኩራዝ ስኮር ልማት ፕሮጀክት፣ በሃገሪቱ ትልቁ የስኮር ልማት ፕሮጀክት የኦሞ ኩራዝ ፋብሪካ
ፕሮጀክት ሲሆን በ150,000 ሄክታር መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳ እርሻ ማልማት የሚችል ሲሆን ስድስት
የስኮር ፋብሪካዎች ሲኖሩት የፋብሪካው የግንባታ ወጭ 118.3 ሚሊዩን ብር (6.4 ሚሊዩን ዶላር) ሲሆን
የመንግስታዊ ልማት ኢንተርፕራይዝ የሆነው የኢትዩጵያ የውኃ ስራና ንድፍና ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ
Ethiopian Waterworks Design & Supervision Enterprise (EWDSE)ሥራው የተሰጠ ሲሆን
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የደቡብ ክልል የውኃ ሥራዎች የ40 በመቶ የሼር ድርሻ አለው፡፡መንግስት ለስድስት የስኮር ፋብሪካዎች
225 ሚሊዩን ዶላር የመደበ ሲሆን የብረታ ብረት ኢንደስትሪ Metal and Engineering Corp
(MetEC)በመከላከያ ሚኒስቴር ስር የሚገኝ የግንባታ ና የማሽነሪዎች ገጠማ ሥራ ተበርክቶለታል፡፡
ሜቴክ ከ2004 እስከ 2010 ዓ/ም የ37 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው የውጭ ሀገር ግዥዎች የሚያሳይ
5 ሺህ ያህል የክፍያ ልውውጦችን የያዘ የግዥ ሂሳብ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ
ባንክ፣ በኩል ሌተር ኦፍ ክሬዲት በመክፈት መፈፀሙ ግልፅ ነው፡፡ ባንኩ ክፍያዎቹን ለመፈፀም ስዊፍት፣
ዌስተርን ዩኒየን ኣለም አቀፍ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችን ተጠቅሞል፡፡ ባንኩ የሃገሪቱን የውጪ
ምንዛሪ በመስጠትና ሜቴክ ተሸከርካሪዎችና ቁሳቁሶችና መለዋወጫ እያስመጣ ለገበያ ሲያቀርብ
አይቆጣጠረውም ነበር፡፡ ባንኩ ለሜቴክ 2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ሲፈቅድና የውጪ ግዥ
ሜቴክ ሲፈፅም የባንኩ ባለሥልጣናት ትብብር ማድረግ ያስጠይቃቸዋል እንላለን፡፡ ሜቴክ የአስመጪና
አከፋፋይ ሥራ ሲሰራ ባንኩ የውጪ ምንዛሪ በማቅረብ ተባብሮልና ያስጠይቀዋል ምክንያቱም ሜቴክ
የአስመጪና አከፋፋይ ሥራ ለመስራት አልተመዘገበምና ባንኩ ይሄን ሳያረጋግጥ መስጠቱ
ያስጠይቀዋል፡፡፡፡ ከሜቴክ የተፈፀሙ ክፍያዎች በቻይና መርቻንት ባንክ፣ኮሜርሻል ባንክ፣አክሲስ ባንክና
ባንክ ኦፍ ቻይና በኩል ዘረፋው በህብረት ተከናውኖል፡፡
• የሜቴኩ ፓወር ኢንጂነሪንግ 204 የባንክ ትራንዛክሽኖች በማድረግ ሚሊዮን ዶላር በመክፈል
ከቻይና ስማርት ሜትሮች፣ ተርባይኖችና ጄኔሬተሮችን አስመጥቶ አመረትኩ እያለ ሲቀልድ
የነበረ ሌባ ድርጅት ምንም ቁጥጥር አልተደረገበትም፡፡
• የሜቴኩ ሃይ ቴክ የኤሌክትሪክ እቃዎች አምራች 47 የውጪ ግዥ በመፈፀም ቴሌቪዝንና
መለዋወጫ በማስመጣት ሃገር ውስጥ እንዳመረተ አድርጎ ይሸጥ ነበር፡፡
• የሜቴኩ የአዳማ አግሪካልቸራል ማሽነሪ አምራች ኢንዱስትሪም 179 የውጪ ሃገር ግዥ በብዙ
ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ትራክተርና መለዋወጫ ገዝቶ በሃገር ውስጥ እንዳመረታቸው
አድርጎ ሸጦል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ለሜቴክ የአስመጪና
አከፋፋይ ሥራ ሳይኖራቸው የውጭ ምንዛሪ በመስጠት ሊጠየቁ ይገባል እንላለን፡፡
የሜቴክ ግብረአበሮች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ
ተጠያቂ ሹማምንት ለፍርድ ይቅረቡ !!!
መቐለ የመሸጉ ሌቦች በህግ እስካልተጠየቁ በመላ ሃገሪቱ ሽብር ስፖንሰር በማድረግ ህዝብ ያሸብራሉ!!!
በፓርላማው ስብሰባ ላይ፣ የትግራይ እንደራሴዎች ከቀሩ ሰንብተዋል፣ ትግራይን ገንጥለዋል!!!

Source
{1} Corrupt government? You voted for them- China pushes back at Africa summit (
Beeijing(Reuters)Sep 5,2018)
{2} China is leading exporter of corruption – Transparency International (Sep 14, 2018)

{3} Chinese corruption suspect petitions PM’s intervention (The Reporter,
Business, 2 June 2018)
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ቃላት መፍቻ
የዋጋ ግሽበት ወይም የገንዘብ የመግዛት አቅም መውደቅ
በፍላጎት እና በአቅርቦት

( inflation)
Demand and Supply

እንደ ቅድመ ሀሳብ
የሞላ የስራ እድል
ፍላጎታዊ ግፊቶች እና ወጪያዊ ግፊቶች
የውጭ ምንዛሪ ምጣኔ
የንግድ ኪሳራ
ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት
የንዋይ ኩብለላ
የውጭ ምንዛሪ
የውጭ ንግድ
ገቢ ንግድ
የንግድ ኪሳራ
ላዕላይ መዋቅር
መሠረተልማት
ካፒታል
መሬት
(የስው ሃብት ልማት)
(የተማረ ስው ኃይል)
(ያልተማረ ስው ኃይል)
(ልማታዊ መንግስት)
(የኢኮኖሚ እምርታ)
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
የውጭ ብድር
የረዥም ግዜ ብድር
ለብድር የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ
ለብድር የሚከፈል የወለድ ክፍያ
ክምችት
የውጭ ብድር ሲካፈል ለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
የውጭ ብድር ሲካፈል ለውጭ ንግድ
የሚከፈል አገልግሎት ክፍያ ሲካፈል ለውጭ ንግድ
ለብድር የሚከፈል የወለድ ክፍያሲካፈል ለውጭ ንግድ
ለብድር የሚከፈል የወለድ ክፍያሲካፈልለአመታዊ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
የረዥም ግዜ ብድር ሲካፈል የውጭ ብድር
ክምችት ሲካፈል የውጭ ብድር
አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት
የውጭ ብድር
የረዥም ግዜ ብድር
የብድርአገልግሎት ክፍያ
ለብድር የሚከፈል የወለድ ክፍያ
ክምችት
የኢትዬጵያ ፌዴራል መንግስት አጠቃላይ ባጀት
የፌዴራል ገንዘብ ክፍፍል ለክልሎች ባጀት በመቶኛ
የነፍስ ወከፍ ካፒታ የፌዴራል ገንዘብ ድርሻ
የገንዘብ አያያዝ
የገንዘብ ፖሊሲ
የበጀት ዓመት

(Assuption)
(full employment model)
( demand pull) and (cost push)
Foreign Exchange
Trade deficit)
Foreign Direct Investment
Capital flight
Exchange rate
Export
Import
Trade deficit
Super structure
Infrastructure
Capital
Land
Human development
Skill labour
Unskilled labour
Developmental state
Structural transformation
Gross Domestic product (GDP)
External debt
Long-term debt (LD)
Debt service (DS)
Interest payments (IP)
Reserves (Res)
Debt/GDP
Debt/Export
DS/Export
IP/Export
IP/GDP
LD/Debt
Res/Debt
Gross Domestic product (GDP)
External debt
(DebtLong-term debt (LD)
Debt service (DS)
Interest payments (IP)
Reserves (Res)
Regional Government Budget
Federal money as % of total
Percapita share of Federal Money
Fiscal
Fiscal policy
Fiscal Year

450

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!

CHINESE
ፀ/ት

ፂዩን ዘማርያም

WALL IN

IONOLDMAN
451

ETHIOPIA

2009ዓ/ም

የቻይና ግምብ በኢትዮጵያ

Chinese Wall in Ethiopia

የቻይና ግምብ በኢትዩጵያ!!!

CHINESE
ፀ/ት

ፂዩን ዘማርያም

WALL IN

IONOLDMAN
452

ETHIOPIA

2009ዓ/ም

